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De Parizo al Genevo.
La ĉeneva Kongreso estos granda festo pri la lastaj suk

cesoj de Esperanto. Ni esperas, ke Ĉiuj, kiuj povas, venos 

tien por solene honori la memoron je Zamenhof en la salono 

mem, kie li parolis en 1906 kaj por igi la kongreson kaj la 

someruniversitaton impresaj manifestacioj pri la progreso de 

Esperantismo en la mondo.

La Parizaj konferencoj kauzis grandan bruon en la europa 

gazetaro, lli antaŭ ĉio servis la propagandon. Ke 200 tek

nikaj aŭ sciencaj societoj kaj 155 Komercaj Cambroj sendis 

oficialajn delegitojn, ke mondfamaj scienculoj partoprenis, ke 

francaj Ĉefministro, komerca kaj aviada ministroj reprezent

igis, ke franca registaro akceptis Esperanton kiel klaran 

lingvon en telegrafio, ke du mil personoj Ceestis la mal

fermon en la Pariza Universitato, ke eĉ la Ejfelturo disaŭd- 

igis per radio la paroladojn kaj ke, de nun, Radio-Paris dis- 

aŭdigas en Esperanto la oficialajn novaĵojn ĉiuĵaŭde je 8 .15 

vespere, Ĉio Ĉi kompreneble impresis la publikon kaj donas 

novajn flugilojn al nia tuta afero.

Nia movado marŝas bonege. Eĉ mondgrava jurnalo 

kiel „The Times“ en Londono publikigis unu plenan kolonon 

pri gi antao kelkaj semajnoj. Tamen, ni bone konsciu, ke 

tio signifas nur, ke oni atentas nin, ne ke oni laboras por 

ni. La tuta progreso de Esperanto staras ankoraŭ nur en 

niaj manoj. La publiko ekrigardas, sed n i devas agi.

Tion bone konscias la Centra Komitato, kiu sidis tutan 

tagon en Parizo sur la Ejfelturo por esplori la generalan 

staton kaj diversajn bezonojn de la tutmonda Esperanto

movado. Poste gi sidis ankoraŭ .tutan posttagmezon kun

siaj du elektantoj: la Komitato de UEA kaj ia Konstanta 

Reprezentantaro de la Naciaj Societoj (K. R.).

La plej urga necesaĵo estas la preparo de teknikaj vort

aroj kaj sciencaj verkoj en nia lingvo. De nun S-roj Rollet 

de Lisle kaj Rousseau, kiuj gvidas tiun fakon, ricevos ĉtun 

eblan subtenon kaj la Biblioteko de la Centra Oficejo povos 

espereble farigi sekretaria centro por tiu grava lingva laboro.

Poste urgus pli konstanta interrilato inter Ĉiuj niaj or

ganizoj kaj aktiva koncentrigo de metodaj klopodoj. La 

Internacia Centra Komitato (C. K.) aŭdis kun granda plezuro 

la raportojn pri la sukcesa rondvojago de sia propaganda 

sekretario S-ro Andreo ĉe , kiu de nun logos en Geneve. 

Por korespondi kun la naciaj societoj, zorgi pri organizo 

de kongresoj kaj gvidi sian praktikan laboron, C. K. elektis 

generalan sekretarion S-ron Robert Kreuz.

C. K. volis proponi al sia prezidanto salajron, por ke li 

forlasu tute sian profesian okupon. Danke mi malakceptis, 

preferante resti sendependa tiom longe, kiom eble kaj eviti 

al nia movado plian ŝargon, sed mi tre dankas pro la elekto 

de pluraj helpantoj, kiuj tre faciligos nian laboron kaj sin

done kaj senprofite donacas sian vivon al nia kara afero.

Por kovri sian g rand ig itan  bugeton C. K. elektos cent 

k o r e s p o n d a n t o j n  pagontaj jaran kotizon de cent svisaj 

frankoj por subteni seriozan internacian agadon. Jam 15 bon

voluloj anoncigis. Pliaj 85 afable enskribigu baldaŭ. llia 

subteno estos kore bonvenigata. Kaj nun, gis revido en 

Genĉve!

Edmond Priori.
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Pri la kanaloj sur Marso.

La rufeta planedo, kiu aspeklas lauperiode jen kiei tria

grada stelo, jen kiel brila Arkturo, estas — post la Luno — 

ia dua Ciela korpo kiun Ia astrobservistoj iomete trastudis, kaj 

(ies suprajon oni desegnis sur la karto kaj la globo. Malgrau 

sia pligranda distanco de Ia Suno, Marso estas malplia ol ia Tero, 

4ia suprajo estas preskau kvarfoje malpli granda, kaj gia maso 

dekfoje, ĉa r en plej favoraj cirkonstancoj Marso tamen distancas 

je 57 000 000 km. al la Tero, tial la observistoj armitaj de plej I 

(ortaj teleskopoj povas distingi sur gia disko nur neklarajn 

Cefajn trajtojn Dank’ al sennuba Marsa atmosfero oni facile 

eltrovis ke ekzistas tie maroj kaj leroj, blankaj regionoj apud- ; 

polusaj, insuloj, markoloj, jartempaj periodaj Sangoj. Same kiel 

ĉe ni, Ia suda duonglobo Marsa entenas pli da maroj, ol la norda. 

Kiam venas printempo kaj somero por unu Marsa poluso, tiam 

la blanka .Capelo* degelas, fandigas kaj malaperas. Dum la j 

degelado oni vidas apudajn marojn malbeligantaj, kvazaŭ pro la 

superakvego. Post la forpaso de Marsa jarduono, la sama 

degelado okazas sur la kontraua poluso. Precizaj observoj de 

Marso komencigis antau 260 jaroj, kiam estis konstruitaj grandaj 

teleskopoj kun puraj kaj precizaj vitroj. Oni rimarkis ankaU, i 

ke tiu planedo turnigas, kaj la mezuroj donis: 24 horoj 37 minutoj; 

por la Marsa lago.

ĉ io  iris pri la Marso ordinare, kaj la publiko ne havis 

apartan intereson pri tiu planedeto, kiam en la 1877, milana 

astronomo Shepardii, observante Marson tra sia negranda 

teleskopo, ekvidis ke gia supraĵo estas kovrita de centoj da 

delikataj maldikaj linioj, rektaj kiel fadenoj de araneaĵo; tiuj 

linioj formis unu tuton kun la maroj kaj lagoj, kunigante ilin 

kanalmaniere. Ceteraj astronomoj, armitaj de pli potencaj 

teleskopoj, ne povis distingi tiujn «kanalojn*, kiel oni ilin volonte 

nomis, kaj pro estimo al la itala kolego ili supozis, ke la pura 

Cielo kaj superakra okulo de Skiaparelli permesis ai li vidi t io n ,' 

kio karigas de I’ observo en pli nordaj landoj.

Post 20—30 jaroj ankau aliaj astronomoj, ekzemple Lowelh 

Brenner, Denning. rimarkis la kanalojn, desegnis ilin, kunmetis 

la observojn, konstruis kartojn, kiuj parte konfirmis — parte 

kompletigis la jam klasikajn observojn de Skiaparelli. On» 

esprimis opinion, ke la Me rsa) kanaloj estas verko de tieaj 

inteligentaj estafoj, kiuj travivis pli longajn tempojn de kultura 

vivo, kaj profitante ebenecon de la surfaco, iii fosis malprofundajn 

sed largajn kanalojn, necesegajn por la planedo kun seka klimatoj 

La publiko volonte akceptis tiun supozon kaj multaj kapo 

varmigis, projektis pri intersignado kun la marsanoj, ktp. Pli

multo da astronomoj havis nekredemon. Populara autoro 

Fla mm ar ion tenis la mezon, li akceptis kelkajn largajn markolojn 

kaj du — tri grandajn kanalojn, sed la ceteraj centoj forestas 

sur liaj karto kaj globo de Marso. La problemo tamen turnigis 

alie, kiam Anloniadi, lerta observisto kaj disciplo de Flammarion, 

decidis speciale observi surfacon de Marso tra plej potenca 

teleskopo en Europo, en Meudona observejo apud Parizo. 

Diametro de objektiva vitro de tiu optika giganto havas 

91 centimetrojn, t. e. pli ol duobla kalibro de plej grandaj pafil- i 

egoj, konstruitaj je la fino de la mitito. Opozicio de Marso, i 

serenaj trankvilaj noktoj, pura aero, havigis treege favorajn 

cirkonstancojn, kiuj — kunigitaj kun potenco de I’ vidilo — 

permesis apliki okulariojn multe pli fortajn, ol tiuj de Skiaparelli. 

La rezultato estis tia kian jam delonge antaŭdiris spertaj astro

nomoj: nek unu kanalo, nenia delikata reto estis vidata, nur 

vidigis kelkaj largaj „kanaloj“ kiel rozarioj, kiel aroj da izolaj 

makuloj, vicoj da punktoj, eble lagetoj aŭ oazoj. Nur tiam la

skeptikaj voĉoj povis triumfe ruinigi tutan iluzian kanalreton de 

Marso, kiu regis la cerbojn dum unu generacio. Nur tiam oni 

klare ekvidis neeblon de supozo pri kanaloj... 50, 100. 200 km. 

largaj! ĉar tiaj estas la ciferoj bazitaj sur mikrometra mezurado 

de I’ iluziaj kanaloj. Aajnas ke pro streĉo kaj laco, la observanta 

okulo vidas kune kun realaj objektoj, ankau subjektivajn liniojn, 

punktojn, kiuj formigas interne de okulo, kaj estas poste observ

ataj kiel eksteraj fenomenoj. Oni ja scias, ke pro la frapo la 

okulo povas vidi subjektivajn steletojn, fajrerojn, flugantajn en 

la aero. Pro la superlaco okula la vido nebuligas je makuletoj, 

helaj vibraĵoj, relajoj. Nenio do mirinda, ke la fervoregaj 

observistoj, kiuj rapidis profiti la nelongan periodon de Marsa 

opozicio, tro multe kaj tro streĉe rigardis tra la vitraroj de siaj 

instrumentoj, kaj kredis vidi sur la Marso tion, kio estis nur en 

ilia laca okula retino.

Se la delikata relo da kanaloj ne ekzistas reale sur la 

Marso, ĉio cetera restas, kaj restas la sama jam dum pli ol 

100 jaroj, nome — la kontinentoj, insuloj, golfoj, markoloj, 

polusaj Cepetoj. Ni ne rajtas supozi ke Marsa supraĵo estas 

senviva, kvankam niaj malfortaj vidiloj ne montras ion kio donus 

al ni rajton konfirmi la vivon sur tiu planedo. Efektive, plej 

potencaj teleskopoj ne povas montri ian objekton sur ia Marsa 

disko, se tiu objekto estas malplia ol 60 kilometroj. Do, eĉ 

granda vaporlipo au longega armeo ne povus esti rimarkita, 

malgrau plej fortaj okullensoj, aplikitaj al plej longa teleskopo 

Lau geologia vidpunkto Marso estas pli aga ol la Tero. Se tie 

ekzistas gia homaro, ĝi estas pli progresinta ol la nia. Radio

telegrafio kaj radiotelefonio do malfermas perspektivon de ebla 

komunikado kun la Marso, kaj tion jam meditas izolaj scienculoj 

de nia tempo. Kontraŭuloj de Marsaj Kanaloj estis malpravaj, 

kiam kun la kanaloj ili v^olis ruinigi ideon de la marsanaro. 

La tero ankaŭ ne havas la kanalojn, sed ĝi tamen svarmas je 

la vivo. La tuta afero pri Marsaj kanaloj havis fine tiun bonan 

sekvon, ke la scienculoj kaj la publiko ree ekinteresigis pri la 

ebloj de la surplanede vivo, kulturo kaj sege kosma estajaro.

Originale verkis O. Navetas.

Antikvaj moroj en Malto.

La morto uzis sian falĉilon kej detrenĉis vivulon. Le ĉirkeu- 

ajo resonas pro la malesperej, leutej kriedoj de le ploristinoj 

kiuj, alivestitaj en nigraj vualoj kun trenejoj, trametos le stretojn 

gemente, plorente eŭ kontente leŭdojn pri le mortinto. Iliajn 

terurigajn ekkriegojn oni povus audi de malproksime.

Enirinte en domon de I’ mortinto, tiuj ploristinoj kvazeu in- 

vades la tutan gardenon, detranĉente ĉiujn vinberbrenĉojn, ilin 

disĵetante sur la teron, kune kun ĉiuj floroj, kreskajoj kaj florej 

vezoj tie trovigentej; poste ili kovros le meblojn per nigre drepo, 

rompas kaj dispecigas Cion rompeblan en plej malgrendejn erojn, 

le emeson de tiej eroj ili kovros per cindro, fulgo kej ekvo; 

ili Cion kunmiksos, kej per tio miksajo iii nigre pentras la 

Cambron kie trovigas la kadavro.

Oni ne kredu, ke dum tiu laboro regas silento. Tute ne! 

La inoj ne Cesas, eĉ dum momento, eligi siajn unutonajn, melan

koliojn sonojn; iii kontraue, de tempo al tempo, daŭrigos siojn 

ekkriojn, eĉ post lo funebro ceremonio, kiu igos pli melonkolia 

pro lo malgoje tombo kantejo, kiun viroj, kej iofoje eĉ virinoj 

ludas per fojfiloj.

Dum iredo de lo funebro procesio ie loĝentoj operes el sioj 

domoj, por peti le spiriton de la kado vro, ke ĝi tronsdonu iliojn
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matikistoj!!, kiuj baidau rimarkis, ke la fluganta arkitekto tute 

ne agis Iau la kalkuloj de K6nig. Tiu obstino de I’ insekto 

aganta Iau la legoj de la Iam eleco tiom impresis al la scienc

istoj, ke iii ekdubis pri la kompetenteco dc Ktinig kaj denove 

komencis kalkuli. Cele la skota sciencisto Mae Laurin faris 

precizan kontrolon de la kalkulo de Konig; samtempe kun Ii 

RĜaumur mem solvis la problemon. Sed ambau ne trovis novan 

rezulton kaj ili devis vole — nevole konsenti kun KOnig, kvankam 

ili ne komprenis, kial en la konstruo de la abelĉelo, kiu prezent

igas kvazau modelo de perfekta ekspluato de I’ spaco, povas 

esti malkorektaj).

I amen neantauvidite montrigis la vero. Terrompiĝis sipo, 

kies estro kaj anaro estis savitaj. Kiam la maroficejo esploris 

la kauzojn de la vojeraro, montrigis, ke la logaritma tabelo, per 

kiu tiu ŝipestro kalkulis la ŝipovojon, enhavis malkorektajn, 

pro kiu la ŝipo estis veninta for de la ŝipvojo al rifo. Kaj tiu 

erara logaritma tabelo estis la sama, kiun uzis la majstroj de la 

matematiko provante solvi la problemon dc RĜaumur. Oni 

kalkulis denove, kaj jeni — la majstreco de la abelo, ke gi Ĉe 

I’ konstruado de la Celaroj uzas minimuman materialon, ne- 

kontraudireble evidentigis. La diferenco de du minutoj inter la 

anguloj kalkulitaj de la sciencistoj kaj tiuj konstruitaj de I’ 

abelo malaperis. La anguloj de la abi (Celaroj estis korektaj,, 

kaj tiamaniere la malgranda insekto venkis la plej kompetentajn 

matematikistojn de la tiama tempo.

respektplenajn salutojn al tiuj konkuloj, kies animoj estas jani 

forflugintaj por ĝuadi ia eternan ripozon.

Kiam la kadavro estas mallevata en la tombon, oni metas 

sub la kapo kusenon plenan je orangaj aŭ laŭraj folioj, kaj sur 

Ia tombo oni sternas tapiŝon aŭ veluran kovrilon, laŭ la socia 

rango de i’ mortinto.

Eĉ ia familianoj de I’ mortinto partoprenas tiun ĉaĝrenel- 

montron, desirante sian kaphararon kaj surmetante nigrajn 

vestojn kaj longajn tukojn el silka tafto, kiuj kovras la virinojn 

de la kolo ĝis la piedoj. La edzino restas hejme kvardek 

tagojn; kaj dum la unuaj tri tagoj la kuirado estas malpermesita.

Tamen la najbaruloj zorgas pri tio, sendante dion al la familio.

La viroj restas hejme unu semajnon; al iii ne estas permesite 

sin razi dum tiu tempo. En la domo de riĉa mortinto oni de- 

tranĉas la vostharojn dc la ĉevaloj.

Jen la mezepokaj funebraj moroj en Malto! Ili dauris ĝis 

la 1676 kiam, pro ia pesto kiu disvastigis sur la tuta insulo, 

estis malpermesite proksimigi al kadavroj, au fari funebrajn 

ceremoniojn. De tiu tempo la servo de la ploristinoj ne estis 

plu postulata; kaj pro la sama kauzo ĉesis ankau ia ceteraj 

moroj.

Sed eĉ antau la 1676 ni trovas seriozajn virojn, kiuj mal

estimis tiajn morojn. La historiisto ĉiantar skribas pri du 

testamentoj, unu de Johano Kasteleti, alia de barono Marko 

Inguanez, en kiuj ili malpermesas al siaj heredontoj uzi la servon 

de la ploristinoj, au devigi ia virinojn disdiri harojn, au plenumi 

en ia domo kaj ekstere iun ajn el ia ceteraj moroj, ĉ iu  mal- 

obeo al tiuj ordonoj devigus la heredontojn pagi al la Monaheja j

de Sankta Augustino tricent uncojn da argento. Pri maizo.
Kun la permeso de la autoro tradukis u  . , ,

D-ro Ousia™ Buso,,U. M ilta. t  " T  h,,v"  pi' °  . ku' sJubsP«“ >'>-
konas gian sovagan pratipon. Oni ne audis en Europo pri maizo

_____________  antau ol Ameriko ekestis vizitata en la XV® jarcento. Tial

I Humboldl kaj Decandolle opiniis, ke ĝi originas el Ameriko, kie 

ĝi ekzistis pratempe. Maizo vivas nur unujare, kaj atingas Iau 

la specoj alton de I ĝis 3 metroj meznombre. Tamen ekzistas 

ia nanoj je 0,6 kaj eguloj je 9 metroj inter la maizospecoj. Suba 

tabelo montras kvanton da maizo Ciujare produktata en telaj 

landoj de la mondo; la ciferoj signifas kvintalojn kaj rilatas al 

periodo 1922—24.,

U s o n o .........................750000000

B ra z ilo ......................... 46500000

A rgen tino ....................  46000000

Rumanio . . . , . 37000000

H in d io .........................  23000000

S u d s la v io ....................  22700OOO

Ita lio ..............................22 OOO OOO

E g ip t o .........................  17600000

M e k s ik o ....................  1740000!)

R u s la n d o ....................14000000

S u d a fr ik o ....................13000000

Javo . . . . . . .  12800000

H u n g a r io .................... 11400000

Hispanio . . . .  . . 6700000

Bulgario......................... 5000000

Filipinoj.........................  3700000

Ciferoj de la dua kolono montras kvanton da maizo (en kvin

taloj) rikoltata de unu hektaro. Dua tabelo donas ciferojn de 

la alia 70°34’ (kune 180 gradoj au 2 RA). La supozo, ke tiu j ĉiuj ara enportado de maizo, ankau en kvintaloj, meznombre por 

rezulto estas erara, Sajnis tute neebla pro la kompetenteco, periodo 1920—23.

Venko de insekto kontros sciencistoj.
Wilh. Solzbacher.

Eble ciu ou.as la doiĉan enhavon de abeiĉeloj, ia mielon, 

simbolon de la dolĉeco. Sed ne ĉiuj konas sciencan diskuton, I 

kiu antaŭ du jarcentoj komencis, kvankam ne pri la mielo, 

tamen pri la ĉeloj mem de I’ abelujo, kaj kiu dauris kun la tuta 

persisto, kiun ordinare uzas sciencistoj por siaj sciencaj prin

cipoj. Tiu diskuto estis plej stranga, ĉar unuflanke staris plej 

famaj tiutempaj matematikistoj, aliflanke la abeloj.

La sciencan diskutadon kauzis fizikisto RĜaumur, kiu nask

igis en 1683» kaj mortis en ia 1757“ kiel mondkonata membro 

de la Franca Akademio kaj de multaj alilandaj societoj. Pleje 

Ii estas konata kiel eltrovinto de I’ termometro, kvankam li mem 

tute ne eltrovis ĝin, sed nur donis al ĝi tiun gradaron, kiu nun 

havas lian nomon. Sed multe pli gravaj estis liaj fizikaj kaj 

matematikaj esploroj. Je komenco de la 18« jarcento li publik

igis matematikan problemon solvotan: „Oni konstruu sesmuran 

vazon limigitan per romboj. Kiel grandaj estos la anguloj, se 

bezonante elspezi minimumon da materialo, oni ricevu maksi

muman spacon!" Multnombraj sciencistoj provis solvi la 

problemon, kaj germana matematikisto Kdnig trovis rezulton de 

sia kalkulado, ke unu angulo de la rombo devas esti 109°26’,
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kiun Kĉinig havis.

Sed dum la viroj de i’ scienco volonte cedis al la autoritato 

de sia kolego, tamen unu arkitekto, kiu de pratempo konstruadis 

multajn vazojn similajn al tiu de la problemo, daurigis doni al 

la muretoj angulojn 109° 28’ kaj 70® 32’. Tiu obstina arkitekto 

estis la abelo. La konstruo de la abeiĉeiaroj pensigis la mate-

Granda Britinsularo. . . . 18000000

G e r m a n io ..............................10700000

Nederlando.............................. 8600000

Franc lando .............................. 5000000

I t a l i o ........................................ 4700000

Belgio ........................................ 4300000
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D a n la n d o .............................. 4100000

K a n a d o ..................................  3000000

S v is la n d o ..............................1300000

Norvegio...................................900000

ĉeĥo s lo v ak io ......................... 800000

A u s t r io ................................... 800000

Svedio.......................................  600000

Alis) ralio................................... 400000

Tria tabelo montras landojn kiuj elportas la maizon; la ciferoj 

signifas mezan tiujaran kvintalkvanton, por periodo 1920—23.

A rgen tino .............................. 30000000

U s o n o ................................... 24000000

R u m a n io .............................. 5000000

S u d a fr ik o .............................. 4000000

La supraj ciferoj tre varias ĉiujare, ĉar maizo estas kaprica 

planto kiun influas ĉiuj Sangoj de temperaturo, aersekeco kaj 

sunlumo. Nur tre malgranda parto da maizo servas por homa 

nutrado (precipe en apudmezmaraj orientaj landoj), ĉefe ĝi nutras 

porkojn, ĉevalojn, mulojn, birdojn; ĝi servas ankau por fabrik

ado de amelo, glukozo, brando kaj malto. Juna maizo herbo- 

sirnila uzigas kiel fojno por brutaro. KI junaj germotrunkoj giaj 

oni eltiras ĥemiaĵon kiu havigas delikatan parfumon. La mal

junaj sekaj trunkoj povas servi por hejtado ktp.

•  *
*

Arbaraj eksperimentoj en Belgio.

Kun sia densa logantaro kaj vasta terspaco okupita de la 

industria ekspluato — Belgio havas ne sufiĉe grandajn arbarojn, 

tamen necesajn por la popola ekonomio kaj higieno. Por kon

servi kaj eĉ pliigi la ekzistajn arbarojn la Belga Ministrejo de 

Agrikulturo entreprenis tute laudindajn provojn, Iau la ekzemplo 

de aliaj regnolandoj, kiuj jam delonge penas prizorgi siajn arbo- 

trezorojn. La tuta laboro jam farita povas resumiĝi jene. Oni 

elprovis diversajn arbosemojn por trovi plej taugajn por la en

landa semplantado de arboj. Oni vendis al la publiko semojn 

kaj junplantojn de plej bezonataj arbospecoj; ankau oni provis 

alklimatigi fremdajn specojn de arboj, kiaj estas ekzemple mara 

pino, nigra pino, piceo, lariko, kanada poplo, amerika ruga kverko, 

robinio, nomata ankau pseŭdekecio, kastanarbo, kiuj ĉiuj tute 

sukcesas sur la belga tero. En 24 proverbaroj oni provas nun 

pli maloftajn fremdajn specojn: serotina prunarbo, larikpino, 

pseudocugo duglasia ktp. Terpecoj netaugaj por agrikulturo kaj 

industrio estas arboplantataj post ilia preparo por tiu celo. La 

arbaroj mem estas prizorgataj, purigataj kaj liberigataj de la pa

razitoj, malutilaj fungoj ktp.

♦ *♦

Estonta kulturo de kotono en Franca Afriko.

Estas notindaj plej lastaj sukcesoj de kotona kulturado en 

la francoj Senegalo, Sudento, Togo, kie la kondicoj tute permesas 

gin. Ĝis nun Usono estis ĉefe produktloko, de kiu dependis 

kotono industrio en Frenclondo. Nun oni preparas estontan 

liberigon de lo usono kotonhegomonio. Kotonujo estis jam de

longe kulturale de negroj mem, kiuj faris al si la v e s ta jn  de 

ilia primitiva kotona fabrikedo. Nun la kolonia estraro penas 

disvolvigi tiun branĉon tre gravon por la ekonomia vivo. Unue 

oni opiniis, ke la afrika kotono ne havas necesan kvaliton por 

taligi en lo manufaktura fabrikado. Tamen lastaj provoj vidigis, 

ke ekzemple Dahomeja kotono, prilaborita en Belfort, havigis tre 

forton, longan fadenajon, plibonan laŭkvelite ol la Usona. Suba 

tabeleto montras progreson de la kotonkulturo (kvanto en toneloj)-

Sudanio Senegalo Togo

1919 O 23 581

1920 15 24 354

1921 21 61 719

1922 31 95 679

1923 140 304 766

La cielo en majo kaj junio.

Merkuro nevidebla sen teleskopo pro la sunproksimo en norda 

globduono, sed videbla en tropikoj kaj en suda globduono ĉirkau 

16» de majo. Venuso nevidebla en majo, komencos en junio 

brili vespere en Dunaskitoj. Marso en la sama stelgrupo ĉiam 

malgrandigos, malaperas en vespera krepusko, en junio ĝi ne 

estos plu videbla, 25. V. ĝi proksimos lunon al 3°,5 je la 23 h. 

Jupitro bone videbla post noktomezo. 9. VI. ĝi proksimos lunon 

al 1°.3 je la 8 h. m., observebla dulorne. Maksimuma diametro 

16. V. Saturno en Pesilo estos bone videbla ambeumonate,

4 VI. ĝi proksimos lunon al 3° je la 9 h. m. Urano en Fiŝoj 

estos videbla junie post noktomezo, observebla en teatre dulorno. 

Neptuno videble nur per lorno en Leono, maleperos je lino de 

junio en vespero krepusko. Luno plene 6. VI. 23 h.. luno novo 

21. VI. 7 h , ĝi kovros 13. VI. steleton Psi en Akvoverŝenlo je 

la I h. 45 m. nokte. Somera sunhallo (dum plej longo tego por 

norda globduono) okazos 21. VI. je Ia 23 h. 50 m.

Mozaiko.
Artemizo eŭropa, nomate science Artemisia vulgaris, estes 

tre komune unujere herbaco el familio de Kompozitoj, kun ne 
tute agrablo aromo, amora, alta de 50 ĝis 120 cm. Ĝ i estas 
parence el obsinto, kreskas en nekulturaj lokoj, apud balaejoj, 
melnovej domoj, vojoj. Medicinaj ecoj de tiu herbo venos el 
amore substanco kiu entenas cineolon kaj alian maldolĉon 
principon. Kureco kvalito de artemizo estas konata de pratempo 
Raj la simple popolo ĝin uzos ĉiulende, kontreu intestaj vermoj, 
histerio, Anemio, amenoreo. Estas uzetej lo floroj, folioj koj 
radikoj, antaue sekigitaj. Brutaro manĝos ĝin nur mikse kun 
olioj, dolĉoj herboj. En fermecio oni ĝin uzos en tormo pulvore, 
eldonete al aliaj substancoj,

Junipero ordinara, latine “Junipera communis, estas arbusto 
el familio de Pinglaj (Koniferaj) konate en nordoj, monte), Sen
plenaj landoj. En Mezmaro regiono kej Keŭkozo ĝi e tintis 
Alton je 6—8 metroj, kej aspektas arbo kun firma trunko, kies 
ligno utilas por diversaj uzoj. Sed pleje estas konatoj giaj 
fruktetoj, nomatej .beroj", blunigroj kiom ili plene moturiĝis. Le 
beroj hevos miksilon guston: dolĉomaran. iom bruligan, kaj 
aromon, lli entenas: sukeron, juniperinon (glukozon», eteran 
oleon, rezinon, aceton Acidon, ke. Oni rikoltos berojn en 
komenco de vintro. Ili servas kiel spico por homaj manĝaĵoj, 
kiel nutrajo por korto-birdoj, ankaŭ por feri vinon, brandon, 
likvoron, koj line por medicino. En Angloj landoj oni tre uzos 
juniperan brandon nomatan .ĝ in-, .siedam* en Nederlendo, 
„moJuno“ en Ruslando. Leponoj trinkos .teon" faritan el juniper
beroj, kiuj en popolo estas rigardataj kiel Ŝvitigej, urimgaj, 
kontrauluesaj. Slavoj konas abortigon econ de sabino junipero, 
kaj tial nomas ĝin „jalovec“ (steriligu^). La franca nomo 
.genĉvrier“ eble ankaŭ signifas «genovor1*- (virinmanĝa).

G lanoj de kverko estas some diversaj kiel kverkoj mem. 
Krom amaraj glanoj ekzistas ankau la dolĉaj, kiujn pratempe 
mangis niaj prapatroj, t. n. .bo ino logoj*. Dum lo milito, porto 
de serba armeo sin savis de malsato morto, en Albanio, per 
glanoj de fogo kaj kverko. En frontoj landoj dum malsataj 
jaroj 1709, 1770. 1790— 1814, la kam pajno j sin nutris per la 
dolĉoj glanoj, kiuj enhavas pli ol 30%  da amelo, tial ilin oni 
farunigas por baki panon. Nuntempe landidoj hispanoj, portugelaj, 
alĝeriaj, korsaj, albenej, grekoj, skotoj, norvegoj, k. e. menĝas 
la glanojn kuiritajn aŭ rostitajn, kiel la kaŝtenojn. Le emaraj 
glanoj servas por grasigi porkojn kaj nutri korto-birdojn, kiuj 
ilin ricevas en pistita formo. En Ruslando oni faras bonan 
kafon el amaraj glanoj, forte rostitaj tiucele, poste muelitaj. 
Boligante la Ankrajn glanojn dum longa tempo, oni forprenas 
iom ilian maldolĉecon, kej tiel ili povas servi onkeu por homa 
nutrado.

Fizalo estas kurioza vegetalo el familio de Solanacoj, do 
parenca al tomato, dolĉamaro, terpomo. Ĝ i kreskas apud arboroj, 
en nedensoj arberetoj, sur montoj deklivoj herboriĉaj, kaj estas 
tre konata pro siaj flavruĝaj beroj kesitoj en belaj flavruĝaj 
saketoj pensantoj kiel Veneziaj peper-lenternoj. Popolo opinios 
ilin venenoj, pro lo neordinoro aspekto, temen ili prezentos 
agrablon kaj saman deserton kun gusto miksita: dolĉa. acideta, 
iom amareta.
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Stiligo  de bananoj. Kiam oni starigas industrian pri
laboradon de bananoj sur ioko mem de ia kreskado, oni povas 
el iii tiri jenajn produktojn: banana faruno, banana malto, 
bananaj esenco, vino. konfitejo, kakao, ĉokolado, likvoro, banana 
amelo, banana sukero, sekaj bananoj, banana marmelado, banana 
Se lo (por nutri brutojn). Verda banano entenas 80%  da amelo, 
3%  da sukero. Matura banano male entenas 70%  da sukero. 
2 %  da amelo. Do, la banana faruno (irigos el la nematuraj 
(verdaj) bananoj.

Arbotrezoro en Kaŭkazo. Grandaj kaj ofte pratempaj 
virgaj arbaroj kovras en Kaukazo spacon de pli ol sep miliono) 
da hektaroj, kaj enhavas pli ol tricent diversaj specoj de arbo) 
La ĉefaj inter iii estas: karpeno, fago, kverko, pino, piceo 
frakseno, acero, ulmo, blanka poplo, merizujo, pirujo, alno. abio, 
betulo, robinio, tremolo, junipero. Kaukaza abio kaj piceo 
atingas 43 m de alto kaj I m de largo (31/* ni Cirkono). Ekzistas 
ses specoj de pino, kiuj en ago 150-200 jaroj havas alton de 
32— 36 m. Arboido junipero havas firman densan lignon, nigelon, 
neetoketon de I’ larvoj, tre bonan por krajonoj. Fago donas 
materialon tatigan por mebloj, manteniloj, lignoŝuoj, plankoj. 
Kverko ekzistas en ok specoj, el kiuj la speco kaŝienfolie estai, 
plej granda: ĝis 30 m alta kaj 2m  larga (6,3 m Ĉirkauo). Acero 
estas reprezentita en nau specoj, el kiuj la pseŭdoplatano plej i 
taugas por luksa meblofarado, por instrumentaj kesto), mezuriloj, 
buloj, ludiloj ktp.

P liriĉigo de fiSkulturo per arta sterkado. Antau la milito 
oni komencis lari provojn pligrandigi la Oproduktadon de 
stagnoj (profundaj lagetoj per digo kreitaj) uzante sterkon, in
dustriajn eljetaĵojn, mastruman koton ktp. Tiuj substancoj en- I 
havas azoton, fosforon, kalion. La fiŝoj ne utiligas senpere tiujn 
substancojn, sed ilin unue profitigas bakterioj, kiuj ilin t ens
tormas en albumenon. Poste tiu albumeno nutras miriadojn da 
etoj mikroboj, infuzorioj, vermoj, insektoj, elgoj koj pligrando) 
bestetoj, herboj, kiuj siavice servos kiel mongoloj por la fiŝoj 
I  amen oni ne povos atingi ĉiam bonan rezulton, se oni simple 
Jetus la sterkon au ion similan en la stagnon. Sen sperta fakulo j 
povas rezulti perdo da peno, ou eĉ melutiio por le fiŝoj. Estas 
jam pruvite, ke la racie sterkado de fiŝostagnoj donas profitan 
pliigon de nombro kaj de pezo de la fiŝoj; sed ankoreu ne 
ekzistos konsultoj libroj, uzotaj de ĉiuj mastrumantoj. Aliflanke 
oni jam delonge rimarkis ke fiŝoj abundas en proksimeco de 
sterkejoj, buĉejoj, sukerfabrikoj, bovinfermeoj kaj similaj lokoj.

Crypturus noctivagus estos scienca nomo de kurioza birdo 
en Cilo. Gi ne havas voston, nek kreston, kaj donas bluajn 
ovojn. Lo landidoj ĝin nomos „jeo“ koj ofte edukas ĝin kune 
kun ordinoraj kokinoj. Oni penos ĝin domestigi onkau en Rio 
Gronde do Sui de Brozilo.

Fr omago Euimenthal en skatoloj. Tiu reletive novo procedo 
liveri Emmenthal-fromaĝon al publiko estas favore akceptota 
Le maim61e fromaĝo unue estos respeto per specielo ilo, poste 
varmetigata. La fromaĝa posto boldeŭ moligos, fluidigos, kej 
oni ĝin versas en saketojn de steniolo popero, kiuj estos fermataj 
per maŝino. Post malvarmigo ili estas enmetataj en karton I 
skatoletoj.

Kaĉkaval estas iromego tre konote en Besarabio, Bulgario. 
Rumenio, Jugoslevio koj eĉ «n sudo Ruslondo. G i preparitas 
el sefino lakto kaj apartenas al malmolaj grasoj fromegoj; gia 
koloro estas flava kaj formo diska. Meznombre gi enhavas 
29%  da azotojoj, 28%  do groso, 30%  do ekvo.

Seme vivdaŭro. En Dono regno stacio oni esploris kiom | 
do tempo lo grensemoj konservos sion german povon. La rezultoj 
estas sube donitaj en ciferoj, kiuj montras procentan kvanton da 
ankoraŭ ĝermopovoj semoj inter lo ĉiuj, kiuj restis konservataj 
dum pluraj jaroj. i

Tempo de kamposemado. De 1917 gis 1922 norvegaj 
agronomoj eksperimentis sur 26 di.ersoj kampoj, por trovi plej 
bonon tempon de semado de grenoj. El tiu eksperimentado 
sekvis konkludo ke neniel oni povos fiksi absolute ia sernado- 
tempon. Se fruoj semadoj havigis pli do grejno, le malfruaj 
donis pli da pajlo. Plej malfruaj semadoj, inter 25 majo kaj
4 junio, tamen malbone prosperis. Meztempaj semadoj plejbone 
kontraustaris fiherbojn. Fruaj semadoj montrigis pii profitoj sur 
malpezaj terenoj. Kvalito de Ia grejnoj estis preskeu egolo en 
semejoj faritaj komence kaj fine de mojo, sed gi estis malpli 
bono en semajoj de 4 junio. Dangero de la fleksofolo koj de la 
parazitoj ekzistas precipe por malfruaj semajoj* pro la pli alta 
pajlo kaj pliofta pluvado dum la junperiodo de lo grenoj.

Rolo de gravio Ĉe kokino. S-ro Kaupp en N.-Corolino 
USA esploris digeston de kokinoj kiuj. kiel oni jo scios, ĉiam 
englutos grovion t. e. grandean sablon por faciligi laboron de 
sia stomako La afero iras jene. Englutitaj semoj unue mal
sekigos en lo kropo; poste ili trensiros la ventriklon kie agas 
acidaj sukoj, fine iii atingas la stomakon, kies muretoj kuntirigas, 
miksigas erojn de la nutrajo kun la gravieroj, ilin rondirigas por 
transformi Cion en specon de kaĉo. Kvanto de la gravio en
glutita varias inter 5 koj 15 gr. Lo esploro montris, ke la gravio 
povas resti en la stomako eĉ unu jaron, se la kokino gin ne 
renovigas dum ĉiutaga glutado.

Hernia sterko okupas atentindan lokon en la monda pro
duktado. Suba tabeleto montras gian konsumon en kilogramoj:

fosteto ezoto kalio

1913: 15.695 543 400 3.994.291 500 1.689.333.000

1922: 11.851.361.800 4.008.758.500 1.925 556.200

Lo malpliigo de la fosfota sterkejo boves sion kouzon en le 
mondo milito kiu gian fabnkedon meiheipis.

Islamo mondo. „Annuaire du Monde Musulman 1923" donas 
sur 350 pagoj koncizajn informojn pri la inohometanaj landoj. 
El gi ni ĉerpas jenojn sciigojn.

Proksimuma nombro de islamanoj estis en la 1923:

A z i o ....................  171 936 000
Centra A friko . . 
Nordo Afriko . . 
Arabio . . . . 
Balkano . . . . 
Amerikoj . . . 
Okcidenta Europo 
Oceanio . . . .

37 390 OOO 
l i  000 000 
3 394 000 
3 200 000 

140 000 
40 000 
7 500

entute 227 107 500 islamanoj, 

tio estas okono de la homaro.

Lagoj de Svislando.

Aveno Lino Karoto Tritiko Hordeo Sekalo

l-a jaro 84 l i 77 92 100 93
2-a jaro 71 69 69 95 100 88
3-a jaro 81 68 65 87 97 65
4-a jaro 75 50 53 88 90 20
5-a jaro 59 38 39 74 42 3
6-a jaro 58 31 21 78 5 0
7-a jaro 56 13 14 24 0 —-
8-a jaro 54 12 6 3 _ — ■ -
9-a jaro 47 5 0 0 _ ——

10-a jaro 32 6 — - - - - —-
11-a jaro 2 I - - - —
12-a jaro 0 0 — - - -

•

(teneva lego (Lernon)

km. kv.

581

rii. profunda

310
Konstanco n (Bodensee) 542 252
Novkastelo n (Loe de Neuchatel) 217 154
Majoro n (Lego Maggiore) 212 372
Kvarkantona (Vierwaldstattersee) 114 214
Zurika n (Ziirichsee) 88 143
Lugano n (Lago di Lugeno) 49 288
Thuna 9 (Thunersee) 48 218
Bieno n (Bielersee) 39 75
Zuga 9 (Zugersee) 38 198
Brienza (Brienzersee) 29 259
Valene * (Wallensee) 24 151
Morote n (Murtensee) 23 46
Sempere 9 (Sempechersee) •14 /  87
Hakila 9 (Hollvviierseej IO 48
Jue-Brenda 9 (]oux et Brenets) IO 34
Greifa 9 (Greifensee) 9 34
Semo 9 (Sarnersee) 8 52
Egerio 9 (Aegerisee) 7 83
Boldege n (Boldeggersee) 5 66
Silse 9 (Silsersee) 4 71
Vohlo 9 (Wohlensee) 4 19



102 (6) *  E S P E R A N T O  * N° 6

LITERATURO KAJ ARTO

El  „La G aleriisto
de Rabindranath Tajfore.

La kvindekdua poemo.

Ho virino, vi eslas Ia kreafo ne sole de Dio, sed ankaŭ de 

' homoj; liuj ĉi dolas vin ĉiam je beleco el siaj koroj.

La sepdekoka poemo.

' Estis en Majo. La sufoka tagmezo sajnis senfine longa. 

La malseka tero fendigis pro soifo en la varmego.

Tiam mi audis de la river-flanko voĉon vokanta: „Venu mia 

karulo!1*

Mi fermis mian libron kaj malfermis la fenestron por el-

Poetoj teksas por vi teksa jn  kun fadenoj de ora imagaĵo{;! n8ar 1

pentristoj donas al via formo ĉiam novan senmortecon. Mi vidis grandan bubalon kun ŝlimmakulita felo staranta

La maro donas siajn perlojn, la minoj sian oron, Ia somer- i apud la rivero kun kvietaj, paciencaj okuloj: kaj knabon, ĝis la 

gardenoj siajn florojn por ornami vin, por kovri vin, por fari i  genuoj en la akvo, vokanta ĝin al bano.

vin pli valora.

La sopiro de vito-koroj disgutas sian brilon super vian

junecon.

Vi eslas duone virino kaj duone revajo.

* *
*

^  4  t

La trideksesa poemo.

Li flustris: .M ia amata, levu viajn okulojn.* Mi akre riproĉis 

Imekaj diris: , iru !“, sed li ne movigis.

Li staris antau mi kaj tenis miajn ambau manojn. Mi diris: 

.Lasu m ini- sed Ii ne foriris.

Mi ridetis amuzita kaj sentis tuŝon de dolĉo en mia koro.

* * ■

*

La kvardeka poemo.

Nekrede rideto rapidas sur viaj okuloj, kiam mi venas al 

vi por adiaui.

Mi faris tion tiel ofte, ke vi pensas, ke mi baldau revenos.

Por diri al vi la veron: mi sentas la saman dubon en mia 

animo.

Ĉar la printempo-tagoj revenas post certa tempo; la plen-

lumo adiaŭas kaj revenas por nova vizito, la floroj revenas kaj 

Li alproksimigis sian vizagon al mia orelo. Mi rigardis al ruĝigas sur siaj branĉoj ciujare, kaj estas versajne ke mi adiaŭas

Sed tenu la iluzion iom da tempo: ne forsendu ĝin kun ne

afabla rapidemo. ,

Kiam mi diras, ke mi forlasas vin por ĉiam, akceptu tion 

kiel vera kaj lasu nebulon de larmoj por unu momento p l ip a 

li kaj diris: „Kia honto 1“ sed li ne movigis.

Liaj lipoj tuftis mian vangon. Mi tremis kaj diris: „Vi 

riskas tro multe44 sed li ne havis honton.

Li metis floron en mian hararon. M idiris: „Estas senutile!*4 

sed li staris nemovata.

Li prenis la girlandon de mia nuko kaj foriris. Mi ploras fandigi la malhelan rondon de viaj okuloj.

kaj demandas mian koron: „Kial li ne revenas? Tiam ridetu tiel petole kiel kutime, kiam mi revenas. ’

Trad. D-ro Lippmann

La naua poemo.

Kiam mi iras sola nokte al mia am-rendevuo, birdoj ne 

kantas, la vento ne movigas, la domoj je ambau flankoj de I’ 

strato staras silentaj.

Nur miaj propraj piedagrafoj Gutigas per ĉiu paŝo kaj mi 

hontas.
; _ ,  * ;  %  >  '• k ’ / j  ,• ' / (  ' /

Kiam mi sidas sur mia balkono kaj auskultas al liaj paSoj,

folioj ne bruetas sur la arboj, kaj la akvo estas silenta en la 

rivero kiel la glavo sur la genuoj de gardisto dormiginta.

Nur mia propra koro batas sovage — mi ne scias, kiel mi 

kvietigu gin.

Kiam mia amato venas ‘kaj sidas ĉe 'm iakflanko, kiam mia 

korpo tremas kaj miaj palpebroj lacigas, la nokto®mallumiĝas, 

la vento blovestingas la lampon kaj la»nubojttiras vualojnfsuper 

la stelojn.

Nur la juvelo sur mia propra brusto brilas kaj donas lumon. 

Mi ne scias, kiel mi kaŝu ĝin.

Niaj proverboj.

Pundion ne evitos la kulpinto eĉ en subtera labirinto 

Dio amas justulon, mono ŝatas kalkulon.

Dronas barko — gojas sarko.

Dronis ŝipeto en maro, ne trovos ĝin tuta ŝiparo.

El marda koto kreskas blua miozoto.

En kuirejo kaporalo — en buljono tro da salo.

Studo gama por ludo fama.

Gardu la honoron pli ol la oron.

Gardisto rigardas dum ŝtelisto hazardas.

Gastama mastro ne avaras je piastro.

Jurnalo tiom mensogas, kiom ĝin la legantoj apogas.

, La krardekoka poemo.

Liberigu min el la katenoj de via dolĉcco, mia amata! 

Neniom plu da tiu ĉi vino de kisoj!

Tiu ĉi nebulo de peza incenso sufokas mian koron.

Malfermu la pordojn, faru spacon por la matenlumo.

Mi perdigis en vi. kaptigis en la volvoj de viaj karesoj.

Liberigu min de viaj sorĉoj kaj redonu al mi la kuraĝon 

prezenti al vi mian koron liberigitan!

Nur revo . . .
Georgo Deŝkin.

Nur pri tio mi revis sen fino,

Ke ni iru la mano ĉe /’ man’,

Ke vi estu ja mia edzino
* .'i*. . »* v. t *  .• * t %  ■*' *

Kaj patrino de mia infan' . . .

Sed bedaŭre mi scias: nur revo, 

Dolĉa restos, nur rev' tio ĉi,

Ĉar edzina alforntis vin devo 

Ml alia . . . ho ve, ne al mi . . .
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Tagiĝas . . . Pri A n e u r a a

Kici sangsuĉa monstro en lukso parazita, 

se prude grakas kun grimaco 

al mizeru!’ pri justa graco, 

tiel centdenta bulo de mondo hipokrita 

proklamojn vomas kun minaco 

pri benoj de I’ armita paco.

Kiu vin fidus, strutostomaka malsatanto, 

nutranta vin per homa sango, 

se jam grasigas via vango?!

Kiun vi ravus, aranevcntra, per packanto, 

promes’ foira, falsaj pentoj, 

se sentas ni, ke mordas dentoj?!

Sciu, neniun ĉenos la aĉa mistifiko, 

se gorĝon premas mano kruda, 

se ungojn sentas karno nuda!

Sciu, ke ĉiun vekos el pesta narkotiko 

la vori’ predika sen bonfaro, 

se vidos putron de I’ homaro!

Baldau tagiĝos! Homoj vekigos el pasio 

kaj Cesos hurle mortodanci, 

per legoj rancaj fraton lanci.

Baldaŭ tagiĝos! Nin superombros la konscio 

retinon tranĉi de P okuloj, 

cindrigi ĝin en sanktaj bruloj.

Vokas jam al batalo la pacaj trumpetsonoj.

Pro gojo vibras koroj homaj, 

ĉar flirtas flustroj freŝaromaj.

Treme balancas sin la miljaraj bastionoj.

Rafidoj de kloakaj fundoj 

stertoras pro mortvoliaj vundoj.

f

Venas la tempo! Jam proksimigas la auroro! 

Karesas fruntojn freŝa vento, 

nin flatas kis’ de I’ firmamento.

Venas la tempo! Kalos idoloj de la oro!

Altaron levas homgenio 

sur ruboj por Ia harmonio.

Kredu, esperu homo! La regno de I’ mallumo, 

perdinte tronon, falos polvon.

La morgau portos benan solvon.

Kredu, esperu homo! Radioj de la suno 

fruktigos teron, la fekundan: 

rikolton havos ni abundan.

Vi, sibaritoj, aĉaj homvermoj, tremu . . . tremu! 

Finita estos komedio 

pro venko justa de I’ konscio.

Vi, parazitoj, grasaj hirudoj, tremu . . . tremu!

La masko pu ros en la koto 

kaj Vanos ruzo de I ’ komploto.

Venu, homfrato! Sukvu min! Ni ektranĉu vojon 

en pramalklero de la mondo 

al pacportanta lumoondo!

Venu, homfrato! Sekvu min fide en ĝojon! 

Agordu bruston por aklamo, 

ĉar venas regno de la a m o !

Julio Baghy

Triakta dramo de Edmond Privat.

Studo de Camille Aymonier.

Antau ol paroli pri’ la dramo de S-ro Privat eble interese 

estus memorigi la karakteron de la epoko, kiam naskigis kaj 

floris la legeblo de Ginevra. Ĝ i apartenas al la pli*ĝenerala 

legendo brita -de la romanoj de*la Ronda Tablo, Table Ronde, 

kiuj tiel diferencigas je la Ctiansons de geste per la amo kiu 

estas ilia Cefa objekto, per la kulto al la virino, kies amo estas 

la principo kaj rekompenco de heroafoj mirindaj, kaj perfektigas 

ĉe la kavaliro la honorviron. Pli bone konante tiujn malnovajn 

legendojn, oni estos pli preparita bone kompreni kaj gustumi la 

verkon de S-ro Privat.

La Cefa persono de la romanoj de la Ronda Tablo estas la 

rego Arturo, edzo de Ginevra, rego nacia de la Britoj, rego 

[amegata de sia popolo, kiu longe luktis kontraŭ la saksa invado, 

longe venkis kaj fine estas venkita, mortigita. Sed la popolo 

i kredas, ke li ĉiam {vivas, ke li iam revenos. Li fondis en la 

lurbo Caerleon la ordenon de la Kavaliroj de la Ronda Tablo, 

ĉirkau la tablo eksidas la sentimaj kavaliroj, venĝantoj de la 

vidvino kaj de la orfo, defendantoj de la justeco, herooj mistikaj 

kaj samtempe galantaj.!

Lancelot el ĉiuj kavaliroj estas la plej brava. Liestis amiko 

I  sincera de la rego, tamen aminte la reginon li trompis sian 

amikon kaj tamen ankaŭ, ĉar Ii montrigis fidelega al tia amo,

li estas admirita de ĉiuj.

Vi prezentas al vi facile la pentrafon: kastelon, gardenon, 

la reginon sidantan apud teraso, dolĉajn kantojn kun citro, 

sunon baldaŭ subigontan, lastan horon de la tago plej emociig- 

antan. La rego Arturo envenas kaj anoncas al la regino, ke 

gravaj devojjvokas lin aliloken, ke la kavaliro Lancelot«anstatauos 

lin por Sin distri, kaj facile distros, ĉar li posedas la talenton de 

la parolo plezuriga al koro, ‘al oreloj, de Ia belsonaj frazoj, de 

i Ia sprita Serco. La^ rego nescias agrable paroli kun virinoj. 

Ginevra penas por reteni lin, ameme plendas, ke Si ne povas 

partopreni lian zorgon, ke li ne konsiliĝas kun Si pri la bezonoj 

i de ta popolo, ke ne permesite estas ai Si felicigi la hejmon de 

mizeraj landanoj. Rimarku tuj per kiaj delikataj trajtoj la aŭtoro 

modernigis la legendan figuron. Ginevra ne volas esti regino 

nur ĉarmanta, plezurigante, amata, karesata, kaj nenionfaranta;

| ŝi volus esti la 'vera asociintino de la rego. partopreni liajn 

devojn. Ŝia animo estas kompatema, sin klinas simpatiege al la 

i suferoj de la popolo, plendas la mizeron de ia kamparanoj, kies 

rikoltojn detruas senĉesa militado. Sia animo estas pacamanta, 

indignas kontrau la kruelaĵoj de la milito. Auskultu tiujn noblajn 

sentojn kaj ankaŭ gustumu la elegantan facilecon kaj energion 

de la versoj:

Virina penso vidas la suferon 
En hejmoj kaj en vivo ĉiutaga.
Si pensas pri I’ patrino, kies filo 

I  Per longa amo jar’ post jar’ flegita,
] Nun riskas ĉiam esti mortfrapita,
j  Pri I’ kamparano, kies ora maro

De belaj spikoj ame kulturitaj 
Post plugo kaj semado sur la kampo,
Subite sub ĉevaloj galopantaj 
Falĉiĝos en ruinon, kie poste 
Li devos kun la korvoj bataladi 
Por preni tere kelkajn greneretojn,
Dum ruge flamos la vesperĉielo.
Ho, kial devas tiel multaj homoj 
Sentese turmentigi pro eterna 

|' Pretigo por milito ĉiam ebla?
Ho, kial regoj ne klopodas fari 
Ke paco estu frme certigita ?
Kaj kial vi, Arturo, ne postulas 
Ke viaj nobeluloj pli respektu 
Almenaŭ dum pactempo la grenkampojn 
De tiuj, kiuj faras Cias panon ?
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La rego staras tro malproksime de Si.

Keliĉon ia plej fortan konstruadas 
£n  longa sinsekvado tra la vivo 
Komunaj ploroj kaj ridetoj.

Sajnas, ke ia regino riproĉas al ia rego tro lasi Sian koron 

malfermita al la tentado, ne okupante gian spiriton aŭ ne plen

umante tian koron per zorgoj de bonfaremo; ŝi sentas sin 

minacata de I' amo kulpa, i i  ne povas fari tian konfeson, ŝi 

volus, ke la rego povu diveni; kaj se li ne komprenas, ĉu fi 

mem ne preparas senkulpigon al Sia ampeko, se ŝi pekus?

La rego foriris. Lanceto! kaj Ginevra staras unu antau la 

alia solaj; ne solaj, ĉar sur la muro de I’ teraso rampas la nevo 

de la rego, Modredo, spionante ĉirkaue.

Per kia akre Serca spriteco Lancelot mokas, ridindigas, 

senhonorigas kaj fine defaligas sub la okuloj de la regino la 

rampantan nobelulon, la nauzigan lima katon, kiu komercas pri 

kulpoj kaj sekretoj de I’ ceteraj I Per demandoj rapide sinsekv

antaj, ne lasante al la perfidulo tempon por respondi, Lancelot 

ironie demandas, kion li faras sur tia suprajo, ĉu eble li admiras 

la pejzagon, ĉu li profilas la sunan varmon, ĉu ii faras desegn 

afon, verkas poezion, alte sidas por alte pensi, ktp., gis kiam 

kaptante lin li Jetas lin ventron al tero kaj premas per merititaj 

epitetoj. Oni rememoras la spritan, bravan, sengenan sintenadon 

kaj mokadon de Cyrano de Bergerac en la komedio de E. Rostand.

La perfidulo siavice foriris, Jurante kompreneble, ke li vengos

sin.

Kine la amantoj, disigitaj de post longa tempo, havas eblon 

interparoli, jen dueto ama de poezio plej delikata, seatplena, 

kaj precipe plej lerte disvolvita, Iau la psikologia vidpunkto, j 

Mi montros, apartigante ia diversajn momentojn eĉ kun troa i 

insisto, por pli bone montri la naturan, flekseblan evoluadon de 

la dialogo. ,
. ~  . J  *. *■' i  i ‘ m  I  •  1 T  » ‘ . V ‘ 9  / • ‘ti ‘ 4  " *  ■*<**'

Unue, tuj, post longa forestado, unu for de la alia, ili bezonas 

ricevi ambaŭ novajn certigojn, ke ilia amo persistas senŝancelige. 

Lancelot obeis al Sia ordono, li sin detenis for de ŝi, eble ŝi 

lin jam forgesis. Kruela Lancelot, kiu tro bone scias ke:

Nek vento nek ondego, nek forgeso \
Sukcesus iam Siri tiun amon 
El sia koro,

ke Si ankau suferis kaj pli suferis.

Sed la skrupuloj siegas Sian konsciencon. Ginevra pri tio 

ankau estas pli moderna. Ni vidos Sin penantan por ekskuzi 

sian amon, por pruvi al si, ke ŝi rajtas senkulpigon, ke ŝi 

rajtas ami.

ŝ i do hontas trompi edzon fidanlan, kaj tiel bravan, tiel 

altkarakteran. Lancelot kvietigas Sin. Li ankau admiras la 

regon, pro tio precize li povis ..suferi kruelegan la ĉastecon de 

sia amo."

Ginevra luktis, ŝi esperis, ke iom post iom ili kutimigos vivi 

unu sen la alia, ke la rego vivos pli proksime al ŝi, ke Lancelot 

edzigos (kaj kun malica koketeco ŝi demande esploras la intencon 

de Lancelot) ĉar tiom da fraulinoj preskaŭ mortas pro amo al li!

Lancelot respondas, ke U ĉiam restos fraulo, ĉiam li amos Sin.

Ginevra nun elvokas la pasintajn . Ha! se ŝi estus ankoraŭ 

junulino, libera! kaj denove insiste serĉante motivojn de sen

kulpigo, Si plendas, ke ŝi estas nekomprenata de la rego, ke la 

rego vere tro blinda, li mem, jetas Sin en karegan amon kaj 

kulpan

$ed ĉu vere kulpa? Iom post iom, forgesante la nunan 

horon, kun okuloj fiksitaj sur dolĉaj, pasintaj momentoj, ŝi 

memoras kun emocio la patran kastelon, ia belan majan matenun, 

la sunon ekflorigantan la rozojn, kaj la aperon de ia juna, 

triumfanta Lancelot. Cu tia amo tiel subita, tiel nature Horanta 

povas esti kulpa?

Kaj Lancelot elvokas la samajn sentojn, ia samajn bildojn:

Mi vidis vin aperi, die bianka 
Kun ora Sun’ en viaj blondaj haroj.

La du amantoj sin iorlasas al la dolĉeco de tiuj memoroj 

neforgesebla], de amo pli kaj pli fortiginta.

Nun vesperiĝas, malplifruigas la voĉoj farigas pli mal

l a t a j . . .  nun la sonoriloj vokas al prego. Ili devas disigi. 

Ginevra timegas la insidojn, la honton de amo malkasita... 

Lancelot revenu post ia vespera Diservo por konsiiigi!

La dua akto estas tute okupata de la perfidulo Modredo, 

kies malbelega animo kontrastas kun la kavaliraj sentoj de liaj 

kolegoj. En Cambro de I’ kastelo, ĉe la Ronda tablo kelkaj el 

ili trinkadas kaj kantas laŭdante la gloron de sia ĉefkolego, la 

nevenkita, nevenkebla Lancelot, kies brako subtenas la landon, 

kaj savis tiel ofte tiom da kavaliroj el la morto kaj Modredon 

mem. Tiu ĉi ridaĉos kaj Juras, ke li informos la regon pri la 

trompo de Lancelot. Vane protestas, indignas la ceteraj, kaj 

asertas, ke

Kunligo de ia Ronda Tablo.
^  Por ĉiam estu dise frakasita.

$

La rego envenas kaj Modred kulpigas Lancelot.

Se Modredo ne estus la filo de lia fratino, li haltigus luj la 

hontan denuncon, li devigus lin tuj batali kun la denuncato; lia 

tuta koro rifuzas kredi al perfido de plej amata amiko; sed la 

veneno faras sian efekton kutiman, la dubo iom post iom en

penetras, tiel strange brilas la okuloj, tiel stranga la rideto de 

la nevo! Li akceptos fine la proponon ekkaptigi Laneelot en la 

Cambro de ia regino, precipe por meti finon al la famo honta, 

al sia turmento.

Se Modredo pruvas la trompon de Lancelot, terura estos la 

! puno, terura ia lego, Ginevra estos kondamnita al fajro, Ŝi pereos 

sur la Stiparo; ŝi ne ignoras la legon; ne forgesinte la humiligon 

de Modredo, Si antausentas iun insidon; jen flugadas vespertoj, 

kriegas strigoj. . .  Lancelot venis post la diservo Iau sia promeso. 

Sia koro batadas; ĉar la rego forestas, ŝi timas malfeliĉon, ŝi 

petas, ke li ne pli restu.. . Kial do ekzistas malbonaj homoj? 

ĉ u  ilia rendevuo ne estas tute purintenca? Subite voĉoj kon

fuzaj, pli precizaj, pli precizigantaj la hontan kulpigon, minacoj, 

aŭdigas kun bruo de spadoj post la pordo . . .  La amantoj 

kaptitaj ne plu havas eliron; la honto, la morto ilin atendas; 

Lancelot eĉ ne povos pagigi sian morton, defendi sian karan 

amatinon! li estas senpova kaj ia minacoj, la frapoj al la pordo 

farigas pli lautaj, Modredo senpacience deziras revengon! Tre 

lerte la autoro malvolvis la scenon, gradigis la emocion, tre 

! delikate nuancigis ia rapide sinsekvajn sentojn de la personoj. 

Antaŭ ĉio, Ginevra pensas al ilia amo, al la fino nun alveninta 

de ilia malfelica amo. ŝ i tremas, ke Lancelot ricevos frapon 

mortan, pro sia amo ai li kompreneble, pro amo al la vivo 

ankaŭ, pro teruro kontrau la Stiparo, kie ŝi estos bruligita, se 

Lancelot ne postvivos por savi Sin. . .  La skandalo tro dauris, 

Lancelot pli bone mortos, ol ĝin *du suferi. Minuto solena, de 

tre alta inspiro, kiam antau ol iri al morto certa, la kavaliro 

genufleksas, kisas la manon de la Sinjorino sia!

Regino plej kristana kaj plej dolĉa, 
ĉar estis ĉiam via nobla Moŝto 
La bona sola mia Sinjorino,
Kaj mi lojala via kavaliro,
Al via volo ĉiam preta servi 
De I' tago mem en kiu Reĝ’ Arturo 
Min faris kavalir’ de I’ Ronda Tablo,
Se falos mi ĉi tie, vin humile 
Mi petas pregi por animo mio ...

Li rajtas riski la morton, ĉar liaj parencoj sovos io reginon, 

Kiu logos regine en iio lando.
- V  V  * ‘  A  ‘ i * 4 ,

Inda \e li, levita super si mem per lia heroeco, deziregante 

sin montri egala al li, ŝi juras, ke ŝi ne vivos post li, ke Ŝi
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kristane pereos; ŝi volus, ke Dio permesu, ke la malamikoj 

mortigu Sin, ŝparu lian v ivon ... Flamigita per tiaj paroloj, 

Lanceiot frapante por sia sinjorino miloble plifortigos... Vi 

vidos kun emocio ne lasanta spiron, kiamaniere li mortigas ĉiujn 

en la mallumo de la koridoro...

Silento peza regas nun . . .  Reaperas Lanceiot premegita dc 

^agrenego. Li mortigis kamaradojn, ili ne plu sidos ĉirkau la 

Ronda Tablo, rompita estas la frata ligo

Ginevra tuta tremanta, ke pro Si tiom da sango elvenigis, 

ne plu povas akcepti, ke de nun Lanceiot servu Sin. ŝ i atendos 

la decidon de la rego; se la morto estos ordonata, tiam Ŝi ak

ceptos de Lanceiot lastan servon, la liberigon, kaj ke li Ŝir 

konduku al monahinejo. „Por savi min de fajro kaj de kulpo.'* 

Kulpo, jen la lasta vorto de la dramo! Sia korpo tremas Ĉe la 

penso de la fajro, sed ŝi elaĉetos la kulpon per la morto monaĥ 

ineja, ŝi elaĉetos kristane. Vi sufiĉe rimarkis, por ke mi ne 

insistu, kiom alta, pura, kaj precipe kaj precize kristana estas 

la inspiro de la poeto kaj ia sentoj, kiujn li donas al siaj herooj. 

Nenio estas pli k o rk an ta , ol la lukto de animo kontrau si mem 

la penado de animo, kiu sin mem superas... Funelon diris: 

Oni devas lasi ion divenota al la leganto; mi lasos multon. Vi 

revos plezurege pri tiu legenda epoko, pri tiu nobleco, braveco; 

vi forgesos momente la malgejon, la realaĵojn senkolorajn de la 

ĉiutaga vivo; vi recitos al vi mem tiujn harmoniajn, dolĉe flu

antajn versojn, kaj eble eĉ vi kantos ilin, ekpensante muzikon 

konforman... Kia bela libreto por muziko!

Miaparte mi ne bezonas teatran prezentadon por gui tiun 

poezian juveleton. Tamen mi scivolas kion la teatro aldonas al 

la dramo, kiamaniere la drameco kaj la lirikeco kunigos por 

plej arta guado. Tion ni baldau scios, kaj pli ol unu fojon ; 

poste spertos la Esperantistoj.

(Represita el „La Revuo** 1913, septembra n-ro). I

La Rabeno kaj la Riĉulo.

foje al Rabeno alvenis Riĉulo-fiulo, sed li estis granda 

avarulo. La Rabeno ekprenis lin Ĉe la mano, alkondukis lin al 

la fenestro kaj diris: ..Rigardu! kion vi vidas?** La Riĉulo 

respondis, ke li vidas homojn. Poste la Rabeno reekprenis lin 

ĉe la mano, alkondukis lin al la spegulo kaj diris: „Rigardu! 

kion vi vidas nun?** ..Nun *, respondis la Riĉulo: „Mi vidas nur 

min mem." Tiam la Rabeno diris lin tiel: ..Komprenu, en la 

fenestro estas vitro kaj en la spegulo estas vitro, sed ia vitro 

de la spegulo estas iomete kovrita de argento, kaj kiam nur

io estas iomete argentumita, tiam oni ĉe sas vidi homojn kaj 

komencas vidi nur sin mem. . .

El ia hebrea tradukis 

Jozefo Taje, Paneveiys.

La eterna idolo.
M. Scheyer.

La batoj de I’ sorto.

Ne volu, amikoj, ke via vivo estu ĉiam egala, Ĉiam facila, 

vojiranta al la morto kun la unusonado de la hejmitaj akvoj de 

la defluejoj. Ne volu vian vivon tro oportuna, tro dolĉa. Tia 

vivmaniero lacigas la korpon kaj moligas la spiriton. EktuŜegoj 

de la homa vivo, estas bonega korpa kaj spirita gimnastiko

La egala vivo ne lasas signon au rememoron. Se neniam 

okazis io al vi, vi ne rememoros vian propran vivadon, kaj 

poste ŝajnos, ke vi ne estis vivanta. Post vi, restos nur mal

pleno; kaj en la brusto nur restos granda malvarmo, kaj vi 

estos kvazaŭ neekzistinta, kiel via ombro.

La kvieta akvo de la defluejo, ne estas bona imago de la 

homa vivo, ĉe la homara ekzistado, la defluejo igas baldau 

lageto, marĉo. La malrapida akvo farigas morta akvo.

Estas preferinda la rivero, kiel imago de via vivo. Serpente 

malkvieta rivero kun bruaj eksaltegoj kaj kvietaj anguloj sub 

amikaj arbaretoj. Rivero kiu konas la malglatan monton kaj 

la fruktodonan ebenajn , kiu enirinte la maron povas rakonti 

al ĝi ĉiujn aferojn travivitajn, ĉiujn aventurojn kiuj okazis al gi 

ĉiujn pejzaĝojn kiujn ĝi trakuris.

Persisto en ia vivo ne signifas egalecon de la vivo. La 

movo.egala, simpla, sen ektuŝegoj, sen kontrastoj, egalvaloras 

en iuj aspektoj la ncmoveblecon. Se via vivo estis supermezure 

egala, kiel procesio da virgulinoj ĉiuj egalaj, la ektuŝego estos 

al vi bonfara. Kiam gi estos pasinta, vi havos ĉiam gian pri- 

memoron, kiu lasos en via animo nekompareblan guston: la 

guston de la vivo. Kiu ne sentas tiun guston, tiu ne vivas; 

mortante li trapasas la defluejon de la vivo.

El ia kataluna trad. Palmira Castelli, Barcelona.

Nun, ĉar la artisto elektis ŝin kiel sian idolon, ia virino 
diris ai ii:

-De hodiaa ci devas servi ai mi, tute sole ai mi, ci kaj cia 

verko. Ciajn donojn ci ne plu disdonos ai aliaj, cia orelo surdigu 

I antau la krio de i' mondo, cia okulo blindigu antaŭ la altaroj 

de I’ beleco. La sekreton, kiun Dio al ci konfidis, ci oferdonos 

al mi kaj de si mem ci liberigos.
v  •

Kaj neniajn aliajn idolojn ci havu krom mi.**

Kaj la artisto respondis: .C ion ĉi mi votas fari pro mia 

granda amsopiro.

La beleco, kiu ĉiuloke ekfloras sekrete antaŭ miaj vidantaj 

okuloj, la kompato kaj la ekkono, kiun Dio pruntis ai la aUs- 

kultanta orelo de mia animo, la purpuraj riĉajoj de mia doloro, 

kaj la glora lumo de miaj gojoj, la svingantaj revoj kaj ia arda 

ebrieco de mia sango: Ĉio ĉi apartenu al ci kaj Ĉe ciaj piedoj 

mi volas tion meti en humileco kaj en sindono.**

| En ia festena palaco de sia amo starigis la artisto tronon 

al la virino. La plej karaj perloj de siaj larmoj fluis super la 

senmova frunto de lia idolo, kaj ĉirkau la Sultrojn li metis la 

oran ornaton de I’ kredo, superŝutitan per juveloj de I’ iluzio.

| La kapon de I* virino ii ornamis per krono de pia meditado, kaj 

el Ia misteraj ŝpinaĵoj de sia sopiro kaj kareso, li teksis al Si 

blankan, flirtantan vualon. Kaj kiom da voĉoj kaj fizionomioj, 

en la benita horo estigis al li el la kreema interno, ĉiujn ĉi 

kaŝis la artisto timeme antaŭ ia mondo kaj amasigis adore ĉe 

I’ piedoj de ia idolo.
I

Kaj ia virino sin ornamis per tio, kaj farigis bela kaj pli bela.

Iufoje, kiam la artisto, la manoj plenaj de revoj kaj dolĉa 

melodio, volis aperi antau la idolo, la trono estis libera. La 

virino estis malsupren irinta kaj sekvis aliulon; aliulon, kiu 

bruta estis kaj senpenta, kiu nenion sciis pri turmento kaj rezigno, 

kaj kiu kondukis ŝin foren kiel kaptaĵon, tien, kie rido estis kaj 

bruo kaj guo. Kaj de ĉiuj muroj de la dezerta, fremda palaco, 

rigide, kvazali timige, alrigardis la artiston nur la signoj de Sia 

insulto kaj frenezeco. Tiam li falis la frunto teren, kaj tie antau 

Ia renversigita trono de sia idolo, li restis kuli, ĝis la nokto de 

I’ morto konsterne klinigis al li kaj suprenlevis lin en sian 

mildan, patrinan pacosinon.

■ Domage pri li'1, diris ia amikoj. .L i estus povinta farigi 

io. 'Li multon promesis kaj nenion plenumis.**

El la germana: K. Kozma. Wien.
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TRA L R LIBRARO.
U «U ia raporto pri iu p u b l ik a j  okupu* tro ampleksan lokon «n nia gabato. Eti- , 
onta la aldonajo) aato* bibliografi* notataj an la rubriko «Novaj libroj*. Sub 1 
tito lo ; «Tra la libraro* aparo* na plana) telantaj prilingvaj recenzoj, ĉar inuitaj aliaj 
gazetoj jam daŭre komuti* al lertaj kunlaborantoj tiun tre utilan laboron, sed pii 
t ivnplaj (eneralaj impresoj de nura leganto, celanta informi aliajn legantojn pri la )

enhavo da la plej rimarkindaj novapanntaj verkoj.

T ea tra j. — Lernolibro.

Peni traduki malnovan versan dramon, ne estas ludo; plena 

sukce») ne ofte rekompencas tian klopodon. Inter la venkintoj 

prenas lokon S-ro Legrand per sia Urbestro de Zalamea“. De 

lia provo en «Amfitriono" ĝis la nova traduko estas grava 

progreso. kĜiaj versoj Huas simple, regule, kompreneble kaj 

harmonie. j

Calderon, la Iama hispana klasikulo, naskigis en 1600 kaj 

vice estis studento, kortano, militisto, fine ekleziulo. Pli ol jcent 

dramoj kaj preskau tiom da religiaj teatrejoj, jen lia heredajo. 

El la unuaj, kelkaj estas ankoraŭ ludataj, multaj estis tradukitaj 

kaj estis modeloj por fremdaj verkistoj.

Tiam la eldonistoj libere Sangis au korektis verkojn; tial 

tute autentikajn originalojn oni ne havas. Tio estus plua sen

kulpigo por la tradukinto, kiu ne lauvorte sekvis la hispanan 

tekston. Honorsento, fideleco al donita parolo, respekto al la 

virinoj, militistaj moroj, jen oftaj temoj de Calderon, ankau 

aperantaj en la komedio vigla, ofte amuza kaj sprita, foje nobla 

kaj heroa. Pri Ia lerteco de P traduko kelkaj citoj diros pli ol 

longaj frazoj.

Jen nobelo fieras:

Sciigu nun, ke naskiganta homo 

Substanco estas dc P nutrajoj, kiujn 

Gepatroj liaj mangis.

— Cu, Sinjoro, ,

Gepatroj viaj mangis? La kutimon 

Vi ne heredis!

respondas Ia malsata servisto. Kiam tiu sama anoncas al sia 

mastro la venon de lia adoratino:

Konstanta estu: kun kuzino sia, 

jus Isabel’ Ce la fenesto aperas.

li pompe rediris:

Pli bone diru, ke, ĉe P oriento,

Kun diamanta krono ekleviĝas 

La glora suno de P animo mia!

Ha, gis precize la momento nuna.

Per ia honorparolo de nobelo 

Mi Juras, ke ne ektagiĝis. Tio 

Ne estas surprizinda, ĉar vi faras 

El la malluma nokto helan tagon.

La ĉefpersono, Krespo, simpla kamparano, sed bela karak

tero, poste urbestro, revenas de promeno:

Mi restis rigardante la kulturojn 

Vesperon tutan. Tie grenamasoj 

De malproksime Sajnas oraj montoj,

Kaj estas vera or’ enhav’ ilia.

Sur la forkego balancataj, pajlo 

Kaj gren' per milda blovo sin disigas, 

ĉar ankaŭ tie devas la malgravaj #

Aferoj cedi lokon al la gravaj.

Ha, volu Dio, ke metita baldau 

En la grenejon ĉio estu, antau 

O l ĝin difektu pluv’, au vent’ elportu!

Sentime, al la gastata militestro, kiu asertas ke plebano ĉion 

alporti devas de nobelo, li respondas:

Sur la havajoj, ne sur la honoro.

A l Reg’ havaĵojn Suldas mi kaj vivon.

Honor’ afero estas de P animo,

Kaj en P animo Dio sola regas.

Inter la bonaj konsiloj, kiujn li donas al la filo tuj forironta 

militservadi, estas:

Pri la virinoj, filo, vi neniam 

Eĉ unu vorton de mallaudo diru:

La plej humilan ni estimi devas, 

ĉ u  ne virinoj estas la patrinoj?

Kaj tiom da versoj bonaj iau senco kaj sono, tute similaj 

al proverboj:

— Ĝin koni estas ĝin plenumi.

— Afer’ ĝi estas ja de viv’ au morto.

— Ĉapel’ kaj mono varbas la amikojn.

Nu, sufiĉas. La komedion ni ne rakontos, nek giajn kva

litojn. Sed multaj estu instigataj legi vere interesan kaj 

valoran verkon en kiu la formo ne perfidas la sencon. Ni notu 

fine, ke ĝin presis bone firmo en Montevideo, kie pri korekteco 

zorgis esperantista kompostisto.

• *

La svedlingva gramatiko de D-ro Ohlsson ne estas kursa 

lernolibro; ĝi estas plena scienca traktajo por lertuloj. Io simila 

al „Commentaires“ de Beaufront aŭ .Grammaire complete* de 

Aymonier por francoj. La autoro, fakulo en lingva instruo, 

jugas, ke ĝisnunaj gramatikoj estas nenaturaj, ĉar la reguloj 

iras de Tvorto al la ideo; kontraŭe li deiras de la ideo, t. e. 

j de la senco, kaj ĝia vortigo la frazo, por alveni al ĝia esprim

ilo, kaj do al la vortoj. La libro krom tiu tre detala kaj 

originala gramatiko ankaŭ entenas ĉapitrojn pri historio de nia 

lingvo, pri la aparta vidpunkto de P aŭtoro, pagojn de tekstoj, 

titolojn de legindajoj.

15 majo 1925. G. S

Novaj libroj.

La Urbestro de Zalamea. Dramo en tri aktoj. Calderon de la 

Barca. El la hispana lingvo tradukis Entike Legrand. 1925.

Montevideo. Eldono de la autoro.

136 paĝoj, I 0 7 aX 1 8  cm. Prezo: 2sv.fr.

Larobok f Esperanto. Carl Ohlsson. 1925.

Stockholm, P. A. Norstedt & Stfners Forlag.

112 pagoj, 12X  IS1/* cm. Prezo: 3 kr.

Einfiihrung in die W elthilfssprache «Esperanto". Karl 

Giessmann. Heckners Verlag. Wolfenbiittel. 1924. 

44 paĝoj, 141/* X  22V» cm. Prezo: 1,20 M.

Malei Vĉcbnice Esperanta napsala Julie Ŝupichooa.

Nakladatel Svatopluk Hruĉif v Nymburce. 1924.

72 paĝoj, 10«/2 X  15 cm. Prezo: 2,40 K. Ĉ.

Illustrierte Rundschau. Espcranto-Sondtrheft.

Wien. 1925. Nr. 76.

16 paĝoj, 24 X  35 cm. Prezo: 60 Groschen.
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Ne p ro k ra s tu  ĝ is  m o rg a ŭ

k lo n  v i  p o v a s  fa r i h o d ia ŭ :

se n d u  a l n i h o d i a ŭ

v ia n  a l ig o n !
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Tra la gazetaro.

„Heroldo de Esperanto", N-ro 266, estas parte dediĉita al la 

arto, literaturo kaj Esperanto-movado en Ruslando. Ni tie legas 

interalie, ke la konata biblioteko de Davidov en Saratov nun 

estas prizorgata kaj reordigata; ĝi enhavas 9500 broŝurojn, 

librojn, gazetvolumojn k. a.

„ Informoj de E. A. de Estonio", N-ro 37. S-ro H. Seppik 

esploras radikojn lin-, finn-, suom-, uzeblajn por nomi landidojn 

de Finlando, kaj li atentigas pri tio, ke la ĝusta nacinomo latvo 

jam venkis la intereuropanan letono. Li konkludas: fino estas 

malbona, finno ankaŭ malbonas, sed ĝi enradikigis; suomo estas 

pli bona, uzinda paralele. Ni povas aldoni, ke ekzistas la kvara 

formo fen, multe uzita de latinistoj. Sed ĉar la origina radiko 

estas suom- neniu povas malpermesi gian uzon same kiel uzon 

de kartvelo georgiano, mamaro hungaro, euskaro basko, ŝklpetaro 
albano.

„ltala Esperanto-Revuo", N-ro 4, daurigas Metodan Vortaron 

de S-ro A . Tellini, kiu faras utilan servon al nia, ne ĉiam fiks

ita terminaro. La rubriko «Scienco kaj vivo* estas ĉiam leginda.

„Konkordo", N-ro 3. S-ro N. Hohlov havigas informojn el 

Varsovio pri la tombo de nia majstro, sur kiu jam staras blanka 

granita monumento, kies bildon ni ja konas el niaj gazetoj. S-ro 

M. ŝpicer, malnova kroata pioniro, kunlaborinto de la Revuo, 

ree aperas sur la literatura horizonto per tradukita poemo. Ni 

kore salutas tiun reaperon de ia verkanto, kiu longe silentis pro 

la anima angoro kauzita de la familia funebro.

..Liberpensulo", N-ro 1. Instrua artikolo «Kion vualas la 

Biblio* ripetas, per aliaj vortoj kaj plidetale, la samon kio estis 

traktita en nia pasintjara januara numero en artikolo «La Suno**.

lite ratura Mondo", N-ro 5, krucenigmoj kaj lingvodiskutoj j 

penetris ankaŭ tiun fakan gazeton. S-ro Julio Baghy daurigas 

sian romanon el la vivo de siberiaj militkaptitoj. S-ro K. de 

Kalocsay donas al ni novan baladon, inspiritan de la brila Ora 

Sonorileto. En la elangla tradukaĵo .Nokto de Troja Milito* ni 

rimarkis nomojn Salvius, llus, kiuj devas aparteni al la grekoj, 

malgrau ilia pure latina formo. Tiu anakronisma eraro apartenas 

versajne al la angia aŭtoro.

„Literaturo", N-ro 25. Tre valora estas artikolo «Longe for

gesita tombo" pri malnovaj aferoj kaj forpasintaj homoj de la 

sudafrika urbo Capetown, guste de la suburbo Newlands. La 

specialaj temoj, kiel la supra, precipe taugas por ilustri utilan 

rolon de nia lingvo, kiu permesas al ni legi tion, kion ne povas 

doni niaj naciaj {urnalistoj.

„Le Monde Esperantiste", N-ro 138. S-ro Em. Robert franc

lingve resumas plej bonan reformprojekton de kalendaro kiu 

havus kvar egalajn partojn po 13 semajnoj, do 52 semajnojn au 

364 tagojn plus unu eksterorda tago de Silvestro, ĉ iu  monattrio 

(trimestro) komencas per dimanĉo. Unua monato de ĉiu tri

mestro havas 31 tagojn. Pasko estus nevarie je la I aprilo. La 

projekto de S-ro Cotsworth, prezentita en maja numero de nia 

gazeto, estas kurioza provo bazita sur la 13-monata jaro, kiun 

la homaro kredeble neniam akceptos.
I '  " •  * ' '  •  •  ’  '  r ‘ .  " '  » * «  a i

„La Movado", N-ro 72, raportas al ni pri la franclingva teatr

a j  «Le Bigame* de S-roj Marchĉs kaj Vautel, kiu eslis ludita 

antaŭ la milito en la «Grend GuignoP. Heroo de la farso, juge 

punita pro la duedzeco (bigamio), serĉas konsolon en . . . la tria 

edzigo. Li estas franco, lia tria fianĉino estas anglino, kiu ne i 

parolas france. Helpas lakeo de I’ anglino, kiu lernigas al ia ' 

gefianĉoj Esperanton, dank' al kio la tria konsoliga edzigo povas j 

okazi, kaj la bigamo farigas la trigamo, ĉar la du antauaj edz I

i ■  ~  v •  A  >•  .  - r .^  - A -  - ‘  •  e -  y . .  /- » •  - o '  ‘  /  , *\ f  '

igoj restis validaj! En la sama numero ni legas memorejojn de 

J?-ro E. Archdeocon pri lia pionirado en Ia aviado.

„La Revuo Orienta" raportas pri uzo de Esperanto ĉe me

dicinistoj de sia lando: Profesoro Seiho Niŝi en Tokia Universi

tato avertis la studentojn, ke li uzos esperantajn terminojn an- 

stataŭ la germanaj. D-ro Tomosaburo Ogata komencis sian le- 

cionadon en la sama Universitato uzante esperantajn vortojn. 

• Profesoroj'HajaŜi kaj Tamura preparis farmakologian receptaron 

kiun iii uzos en venonta lernojaro. Aliaj profesoroj decidis pre

zenti siajn preferatojn kaj disertaciojn por doktoreco en Esper

anto anstatau en la angla au germana.

„Oomoto“ daŭre aperas en formo de 32-pagaj kajeretoj bele 

presitaj, kiuj 'propagandas ia novan formon de religio, nomata 

^Oomota*. Kiu volas ricevi sciigojn pri ia nova religio, tiu 

skribu Iau adreso: JOomoto Propaganda Oficejo, Ajabe, Japan.

Esperantista Junularo", organo de la tutmonda asocio de 

junuloj «TEAJ*, donas interalie en la numero 26 malmulte kon

atan fablon de Tolstoj «Avara riĉulo estas pli mizera ol malriĉ- 

ulo\ tradukita de S-ro Golubcov en Vladivostok, Siberio.*
»• '  C  t * « *  * • !  '0  ■ "  ■* *

i JKA-Stimmen“ en sia kvina numero daurigas porgermanan 

Esperanto-kurson kaj donas sciigojn pri la tutmonda organizo de 

esperantistaro. Tiu utila propaganda revueto celas la katolikan 

mondon.
$ •

„Kafaluna Esperanlisto" en 11-a numero sciigas pri nun 

preparata ..Kataluna Antologio", kiu estos 400-paga libro kun 

riĉa tradukero el Ia kataluna literaturo. Interesatoj povas helpi 

au antaŭmendi Ĉe S-ro Artur Domfenech, Cabanyes 81, Barcelona.

Sennacieca Revuo", N-ro 20, enhavas — krom la literatur

a j  — ankaŭ sciencan kvarpa gan artikolon pri „Ventoŝipo sen 

veloj” de G. Reimann. Kvin bildoj trafe ilustras ia tekston de 

tiu instrua artikolo.

„La Semisto", N-ro 48, priskribas la Balearojn, kies unu in

sulo gastigis la XII-an kongreson de la Kataluna Federacio. La 

Balearoj entenas multajn insulojn, el-kiuj pli gravaj estas: 

Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Cabrera. Entute 5014 

kvadrat-kilometrojn kun 390000 logantoj;

i „Reklamo", komerca igazeto, estas eldonata en Rusĉuk (Bul

gario) kun helponte tieaĵKomerca ĉambro. Ĝ i enhavas kronikon 

kaj anoncojn pri esperantista komerco kaj intersango.

„La Ora Epoko", svisa folio por religiejoj, daurigas sian 

sendogman klerigan propagendon. Grende ekkolero «Le de

veno de le homo” enhevos interesojn sciigojn el ontikve historio 

kej erkeoiogio.

..La Mondtrafiko“, eldonete de A. Marich en Budapesl, pre

zentas diversajn novalojn pri stenografio, radio, filatelio, mond

lingvoj, trafiko ktp.
—  «

«Internacia Medicina Revuo“ donas originelejn studojn kaj 

resumojn pri studoj en ie necie medicino gezetero. Adreso de 

le estrejo: D-ro K. Mezei, VI, Terŭz Kttrut 6, Budapest.

„Interligilo de P. T. T", orgono por fokuloj de posto, telegrafo, 

telefono. Filatelistoj kun profito legos en le oprilo numero or

akolon «Iom de poŝto .historio de Britlondo“ .

„Espero Teozofia", kiu {daŭre plibonigis dum lastoj kvar jaroj, 

nun havigas esencajn teozofiajn legajojn en deca ekstera formo. 

Sur la kovrilo ni legas pri la Teozofia Esperanto-Ligo, kiu en

tenas jam filiojn en 30 landoj.

„Academia pro Interlingva", gazeto dediĉita al problemoj de 

la lingvo internacia, gvidata de konate motemotikisto G. Peono, 

profesoro de Universitato de Torino. La gazeto estas redakt

ota en speco de simpligite lotino, kompletigite per le internociaj 

modernaj vortoj.
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Internacia* Konferenco
por uzado de Esperanto en la sciencoj puraj kaj aplikitaj. 

Parizo — 14-16 majo 1925.

Unua kunsido (15 majo).

La 15*n de majo malene je la 10« horo en la Granda Amfi

teatro de la Pariza Oceanografia Instituto malfermigis la unua 

internacia konferenco pri Esperanto ĉe la sciencoj.

S-ro Rollet de Piste, prezidanto de la Internacia Scienca 

Asocie kaj prezidanto de la Organiza Komitato de la Konferenco, 

en sia malferma parolado salutas la delegitojn de 36 landoj: 

Albanio, Azerio , Austrio, Belgio, Brazilio, Britlando, Bulgario, 

ĉeĥoslovakio. ĉ ilio , ĉinlando, Danzig, Finnlando, Francio, Ger

manio, Grekio, Hispanio, Hungario, Indio, Italio, Japanio, Jugo

slavio, Kanado, Litovio, Maroko, Nederlando, Oceanio, Pollando, 

Portugalio, Rumanio, Siamo, Svedlando, Svislando, Turkio, Tu

nizo, Urugvajo kaj Usono. Li esprimas la gujon pri la fakto, 

ke la konferenco sukcesis kunvenigi pli ol 230 delegitojn de 

gravaj sciencaj kaj teknikistaj institucioj kaj societoj, eĉ de pluraj 

registaroj. Akcentas la gravecon de ia konferenco, skizas giajn 

taskojn kaj proponas elekti la estraron de la konferenco.

Oni aklame elektas por honora prezidanto S-ron Generalon 

Sebert, por prezidanto S-ron Cotton, membro de la Franca Sci

enca Akademio. Vicprezidantoj: Profesoro Bujwid, Kolonelo 

Inglada, ingeniero Isbriicker, S-ro Mcsny. Sekretarioj: S-roj 

Rousseau, Agourtine kaj Coblentz.

Post salutaj vortoj de la prezidanto oni laUtlegas la raporton 

pri la agado de ISA , la raporton de TFIKA, de la Internacia 

Asocio de Esperantistaj juristoj kaj raporton pri Esperanto Ĉe 

la farmacio de S-ro Tison.

S-ro Mesny donas klarigojn pri la stato de Esperanto ĉe 

la radio-rondoj, precipe pri la Jusa kongreso de Ia radio amatoroj.

S-ro Stromboli (Pisa) akcentas la gravecon de bona prak

tika organizo de la esperanta sciencistaro kaj teknikistaro, kreo 

de certa kaj forta bazo precipe financa.

S-ro Inglada (Madrid) atentigas pri la graveco de la nova 

epoko de la Esperanto-movado, en kiu jam venas la praktikistoj 

por utiligi Esperanton. Per tia laboro Esperanto devas batdau venki.

* *
•  i .

Dua kunsido
(15 majo posttagmeze).

Vicprezidanto profesoro Bujwid je ia 3* horo malfermas la 

kunsidon kaj alvokas saluti la ĉeestantan Generalon Sebert. La 

konferencanoj starante ovacias.

S-ro Rollet de 1’ lsle prezentas la .Deziresprimojn kaj De

cidojn” ellaboritajn de la Organiza Komitato kaj proponas dis

kuton pri la diversaj punktoj.

La konferenco paŝas al diskuto pri la punkto I a, temanta 

pri la helpo petota de la oficialaj estraroj kaj pri la rimedoj uz

otaj por atingi tiujn helpojn.

D-ro Stromboli ĝoje konstatas, ke estraroj kaj registaroj 

interesigas pri Esperanto, eĉ per aligo al la konferenco. Li pro

ponas, ke antaŭ ĉio oni klarigu la situacion de ISA  kaj urligas 

diskuton pri gia organizo, ĉar oni povos peti registaran helpon 

nur por certa, solida organizajo.

La konferenco, konsentante, metas la diskuton pri ISA  sur 

la tagordon de la venonto kunsido.

Post klarigoj de S-roj Inglada kaj Rollet de Piste oni voĉ

donas la punkton, kies esenco estas: peti la enkondukon de 

Esperanto en la lernejojn, peti ĉe la estraroj favorajojn por kan

didatoj sciantaj Esperanton, internacian uzadon de Esperanto ĉe 

siaj oficejoj, ekzemple meteorologiaj, hidrografiaj, aerveturaj, te

legrafaj, policaj; proponon kaj subtenon de Esperanto ĉe la Ligo 

de Nacioj; financan kaj moralan apogon.

La decidon I b pri helpo petota de asocioj kaj kongresoj 

(deziresprimoj favoraj, kursoj en siaj lernejoj, artikoloj en siaj 

bultenoj, komisionoj por ellabori specialajn terminarojn, alpreno 

de Esperanto kiel kongresa lingvo) oni voĉdonas post la atent

igo de S-ro Rollet de 1’Isle, ke por atingi ian rezulton, oni devas 

unue membrigi ĉe tiuj societoj kaj aldonante Iau propono de 

; D-ro JBriquet, ke oni faru ekspoziciojn. Tiu decido interalie re

komendas prezenti ĉiam tutprete redaktitajn deziresprimojn al 

ia kongresoj, kaj intertrakti kun la organizaj komitatoj pri ia uz

ado de Esperanto en la kongresoj.

La decido I c temas pri la agado ĉe internaciaj organismoj 

(uzo de Esperanto en korespondo kaj publikigaĵoj, proponi al 

ili tradukistojn k. a.).

ĉe  tiu punkto S-roj Poncet kaj Mesny konsilas singardemon 

por ne transpasi lo limojn de P seriozeco.

Lo decido I d fiksos la principojn de lo ogado ĉe lo eldon

istoj de sciencoj verkoj kaj gazetoj. La diskutantoj pledas pre

cipe por Esperanto-lingvaj resumoj en fakaj revuoj, kiel praktika, 

facila koj senriska komenco.

D-ro Corret laudas la revuon «The Experimental Wireless“ 

koj dankas S-ron Epton pro lo sukcesa laboro.

Oni voĉdonas lo decidon I e pri ogado ĉe sciencistoj, teknik

istoj, industriaj firmoj kaj societoj, por ke ili uzu Esperanton en 

sia korespondo internacio.

Profesoro Benŝaĥar proponas krei kolektojn de jam eldon

itaj prospektoj koj aliaj dokumentoj kaj disponigi ilin al Ia varb- 

; emoj personoj.

Post tiuj detalaj difinoj de lo agado la konferenco decidas 

komisii Io Internacian Sciencan Asocion por daurigi la agadon 

kaj periode sciigi la rezultojn, kaj la konferenco invitas siajn 

membrojn por helpi ISA-n per aligo.

S-ro Rousseau atentigas pri la graveco de ia decidoj, kiuj 

okazas en la nomo de lo reprezentataj grovoj institucioj. Tio 

donas al lo decidoj grandan moralon forton kaj efikpovon.

* *
*

Tria kunsido
(16 mojo antautagmeze).

Sur la tagordo staras la organizo de Internacia Scienca

Asocio.

D-ro Stromboli porolas pri bona organizo, inda al scienculoj, 

pri la bezono de inda revuo kaj salajrata sekretario. Prezentas 

skemon de financa arango.

D-ro Privat petas uzi tiun ĉi tre favoran momenton por 

solidigi la esperantistan sciencistan movadon En Parizo li vidas 

la plej taŭgan lokon por la internacia scienca centro, pro jam 

havataj kompetentuloj pri ĉiu fako. Pro la graveco de la firma 

bazo financa, li proponas fiksi kotizon sufiĉe altan.

Post detala diskuto partoprenita de S-roj Stromboli, Kamaryt, 

Privat, Behrendt, Bujwid, Isbriicker, Brossier, Atanasov, Inglada, 

Poncet, Rousseau kaj Vanverts oni voĉdonas preskau unu

anime deziresprimon, ke I. S. A. kreu du kategoriojn de membroj, 

unujaraj kun kotizo de 50 fr. fr. kaj dumvivaj kun 800 fr. fr. 

kaj akceptu aliĝojn de korporacioj kun kotizo de minimume 

100 fr. fr. jare kaj 1500 fr. fr. por 20 jaroj.
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Dum paŭzo oni tuj arangas generalan kunvenon dc I. S. Pi... i 

kiu akceptas ia deziresprimon de ia konferenco kaj kolektas 

grandan nombron de eligoj. inter ili 2 dumvivaj membroj. I

Post rea malfermo de la konferenca kunsido S-ro Behrendi 

prezentas la proponon de ia Germana Ligo de Teknikaj Sciencaj 

Unuigoj: eldoni internacian teknikan revuon en Esperanto post 

ia ricevo de mil adresoj de teknikistoj sciantaj Esperanton.

La konferenco post diskuto voĉdonas rezolucion proponitan 

de S-ro Behrendt, danke akcepti la proponon kaj peti la kom 

petentajn organizajojn por havigi la deziratajn adresojn.

D-ro Corret prezentas ia ĉeesiantan D-ron Belin, hon. prez. i 
de la lntern. Radio-Asocio, kiu post varma ovacio de la kon

ferencanoj promesas, ke la venontan intern. radio-kongreson ii 
prezidos en la lingvo Esperanto.

S-ro Maĉernis (Litovio) postulas sciencan literaturon en 

Esperanto por ia malgrandaj popoloj.

S-ro Flageol parolas pri la utileco de la stenografio por la 

esperantistoj kaj laŭ lia propono oni voĉdonas instigon, ke 

esperantistoj lernu stenografion kaj stenografoj lernu Esperanton.

La konferenco estas fermata per ĉiufiankaj konstatoj dc la 

plena sukceso de la konferenco kaj dankesprimoj al la organiz

antoj kaj laborantoj multmeritaj.

*

La kompletaj tekstoj de la decidoj, rezolucioj kaj dezir

esprimoj, kaj la voĉdonitaj statutoj de I. S. A. kaj pluaj detaloj 

aperos en la eldonota Bulteno de 1. S. A.

Kvara kunsido
(16 majo posttagmeze).

S-ro isbriicker salutas la Ĉeestantajn Generalon Sebert kaj 

Prof. Charles Kichet, membroj de la Franca Instituto.

D-ro Privat per kortuŝaj vortoj salutas la plej malnovan 

esperantiston. Generalon Sebert, en la nomo de C. K. kaj tuta 

esperantistaro kaj transdonas al li argentan sukerujon kun sur

skribo: „A1 Gen. Sebert la Esperantistaro dankeme-. Li memor

igas pri la grava laborado de Gen. Sebert en ia movado, kiu 

unua iniciatis la organizadon, klopodis seriozigi ia movadon, 

organizis kongresojn, subtenis per mono, patre gvidadis kaj 

konsilis, kaj estas por ĉiuj granda ekzemplo de vivo dedicita al 

fidela servo de granda ideo homama.

Post longedaŭra entuziasma ovacio de la konferencanoj kaj 

ĉeestantaj membroj de C. K. kaj K. R., Gen. Sebert kortuŝite 

esprimas dankon kaj la gojon gisvivi la grandajn progresojn de 

Esperanto, precipe tiun Ĉi konferencon, kaj li dankas al la tut

monda esperantistaro pro la fidela kaj senlaca laborado.

Post refoja ovaciado Prof. Richet parolas en franca lingvo: 

.Estas la unua fojo, ke mi hontas paroli france. Vi, ekster

landaj delegitoj, ne scias, kiom faris Gen. Sebert en Franculo 

por Esperanto kiu estis por li dum 25 jaroj la preskau nura 

penso de lia vivo. Mi petas vin, kara Generalo, permesu, ke 

mi ĉirkaŭbraku vin en fila maniero*'.

La tagordo de la kunsido enhavas proponon pri la teknikaj 

Vortaroj. Antau ol komenci la diskuton, oni suspendas la 

konferencan kunsidon por okazigi kunsidon de I. S. A., kiu 

diskutas pri siaj statutoj.

Dum la plua kunsido de la konferenco oni audas interesajn 

detalojn de S-roj Rousseau, Rollet de I’ Isle, Behrendt, Tiard, 

Stromboli, Orengo, Corret kaj Ingiada pri la laboroj ĉe la 

Teknikaj Vortaroj; pri la m a lfac ilo j, pri ia danĝeroj de I’ troa 

optimismo, neceso de intima interrilato kaj kunlaboro inter In 

parencaj fakoj ktp. Fine oni voĉdonas la decidon, ke ia kon- > 

ferenco aprobas la nun uzatajn metodojn por ellaborado de la 

Teknikaj Vortaroj, invitas la esperantistojn vigle kunlabori ĉe 

tiu sekcio, invitas klopodi, ke oni ellaboru internaciajn termin

arojn, kiuj servos por ia ellaboro de la esperantaj terminaroj 

samfakaj.
' r . ‘ . "  ^  ‘ : ’ • ' ' - ’ ✓

Lau propono de S-ro Isbriicker la konferenco decidas aprobi I 

la ideon de esper. somera universitato dum la XVIII-a en Ĝenevo, 

deziras al gi bonan sukceson kaj deziras similajn arangojn en 
tiaj okazoj.

Aliĝoj.

I. O ficialaj institucioj.

Registaro cl* Hispania.
Mara Ministerio de Italia Regolando.
Instruada Ministerio de C ina Respubliko.

Stata Sub-Sekretariejo de Teknika lnstruado de Franca Respubliko 

Stata Sub-Sekretariejo dc Hera Navigacio de Franca Respubliko. 
Meteorologia Nacia Oficejo de Franclando.
Meteorologia Centra Instituto de Bulgario.
Internacia Instituto de Bibliografio, en Bruxelle&. 
instituto de Optiko teoria kaj aplika, en Paris.
Instituto de Fiziko de T  Terglobo, en Faris.

Agrikultura Kemio-Fizika Stacio de Belgio, en Gembloux.

U. Sciencaj asocioj.

Franca Asocio por la progresigo de la Sciencoj.
Usona Asocio por la progresigo de la sciencoj.
Scienca Akademio, en Washington.
Scienca Akademio Rega, en Madrid.
Scienca Akadem io Maryland-a, en Baltimore.
Mastino Akadem io idella Scala14, en Verona.
Seroterapia Instituto, en Milano.
Politeknika Asocio Urugvaja, en Montevideo.
Societo Astronomia, en Bordeaux.
Societo Fizika, en London,
Societo litografia , en Rio dc Janeiro.
Societo Geografia, en Toulouse.
Societo Linnea, en Bordeaux.
Societo Linnea, en Lyon.
Societo Matematika de Franclando.
Societo Matematika de Usono.
Societo Mediko-Kirurgia, en Bordeaux.
Societo Mineralogia de Franclando.
Societo Zoologia, en London.
Filozofia Fakultato, en Rio de janeiro.
Filozofia Unio, en Praha.

HI. Teknikaj asocioj.

Aero-Klubo de Franclando. *
Agronomia Kolonia Laboratorio, en Paris,
Asocio Elektroteknika Italia.
Asocio de ingeniero) de atataj konstruoj, en Franclando. 
Asocio de ingenieroj el Spacialaj Lernejoj de Gand.

“ * ~ ’ en Gloucestar.Asocio de ingenieroj,
Asocio de Unitara Stenografio.
Brita Medicina Asocio, en London.

Brita Sekcio de la Societo de ia C iv ila j Ingenieroj en Fram  lando. 
C ina Elektra Instituto, en Shaughai.

Federacio Internacia de Artoj, Beletroj*, kaj Sciencoj, en Paris. 
Federacio Farmaciista, en Hago.
Federacio Farmaciista de Belgio.

Germana Unuigo de Natursciencaj Teknikaj Societoj, en Berlin. 
Instituto de Konstruaj Ingenieroj, en London.
Instituto de Industria Asocio, en London.
Instituto Malsupera de Ingenieroj, en London.
Instituto „Koninkljik“ de Ingenieroj, en Hago.
Instituto Stenografia de Franclando.
Instituto .North East Co*t“ de Ingenieroj kaj ŝipfari»toj, u  (.oadon 
Klubo de Ingenieroj, en R io  de Janeiro.

Komitato intersocieta de Amatoroj T. S. F., en Warszawa.
Ligo Marista kaj Kolonia de Franclando.
Nederlanda Unuigo „Wrouwen med Academishe Opleidunc". 
Kadio-Klubo de Svislando.
Societo de Ingenieroj, en London.
Societo de Ingenieroj C ivilaj de Franclando.
Societo de Ingenieroj de Konstruoj Publikaj, en Paris.
Societo de la Nacia Industrio, en Paris.
Societo Industria de Norda Franclando.
Societo Franca de Elektristoj.
Societo Medicina, en Paris.
Societo Usona de Mekanikaj Ingenieroj, en New York.
Societo de R ad ioe lsendo j «Radio-Gentve*.
Societo de Studo kaj Instruo de Agrikultura Zoologio, et Flordeaux. 
Societo Medicina de Parizaj Hospitaloj.
Societo de Teknikaj Ingenieroj, en London.
Societo de Ledindustriaj Kemiistoj, Franca Sekcio.
Societo Farmacia, en Antwerpen.
Teknika Fakultato de P Universitato, en Kaunaa.
Unio de Medicinaj Sindikatoj de Franclando.
Unio Franca de T. S. F.
Societo kemia, en Praha.
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IV. Asocioj klerigaj kaj aliaj.
Federacio de Cma) Kdukistaj Societoj.
Federu iu de la Nacioj da la Mondo, U. S. A.
!m iliu to  «Jean-Jarduas Rousseau*, ari Genika. (Lemejo de Padagogia) Sciencoj). 
Intarnacia A lo d o  da la Helpa Lingvo, U. S. A.
I-a Nova Edukado, en Faria, 
l-a Nova Edukado, en London,
La Novaj idealoj de Edukado, en London.
Literatura /{«otio Transilvania, en C iuj, Rumanio.
P ro v ic a  Edukista /teorio de Kwei-lJn, C ina Respubliko.
Unio de Internaciaj /Storioj, en Bru*tile».
K on ion  io /n ilonom a de (ienova havenurbo, Italio.
Lemejo Supera de S. Ignaco, en Antwerpen.
Heta Politeknikejo, en Milano.
Senato da la Universitato KejJa, en U tree hi,
Societo de Naturistoj, en Lusembourg.
Societo Kemia de Belgio.
Societo de industria Kemio, en Milano.
Svisa P ro v in c u lo , en Wadenswil.
The Automobile Enginer, en London.
Universitato de Utre* hi.

V. Eldonejoj kaj Periodajoj.
Ferdinand Hirt & Sohn, en Leipzig.
Journal de Radiologie et d' Ele* trologie, en Pari».
L' Electricien (Internacia revuoj, en Paris.
L’ Horloger, en Paris.
Kevi*** rerro-Concrete, en London. •
Revua de I’ industrie minerale, en Paris.
Revue de m ito lo g ie  p ra tik e , en Faaris.
Revue de Kadio-Electrice, en Paris.
Revue g4nlrale d’ E lectrice , en Paris.
Revue „Le cuir techni<|ue*, en Paris.

Vi. institucioj kiuj aprobas la programon de la konferenco
(por memoro)

Akademio Medicina, en Paris.
Akadamio Rafta de Sciencoj kaj Artoj, en Barcelona.
Akademio Scienca, an New York.
Hullatin de I'Autom obile , en Paris 
Departemento Geologia, en Magico.
Direkcio (Generala de Svisaj Po lio j, en Bern.
Ezperimental Wiretas*, en London.
C ard tnoM uzeo  Botanika, en Firenze.
Hidrografia intemacia Olicejo, en Monaco.
Instituto de Carnegie, en Washington.
Instituto Internacia de Agrikulturo..
lnstituto (i toprafia d i  Instruada Ministerio, en Madrid.
Instituto ds Superaj Komercaj Studoj, en Bari. 
lnstituto lle Franklin, tu  i unsylvania Stato.

(F ino de la listo de aligo) esias sur pago 22.)

Vesperfestoj
dum la Internaciaj Konferencoj pri Esperanto

ĉe Scienco kaj Komerco.

La Parizaj samideanoj surprizis la partoprenantojn de la 

konferencoj ne nur per lerta kaj zorga organizo, sed ankau per 

festaj arangoj, kiuj meritas esti aparte notitaj en la historio de 

la mondlingva movado.

ĵaUde, la 14«" de majo, la grandan amfiteatron de la 

Sorbonne plenigis publiko de dumil personoj por ĉeesti vesper

feston. Ĝi farigis impona manifestacio por Esperanto kiel lingvo 

kultura, praktika, paciga kaj arta. La malnovaj samideanoj povis 

kortume rememori pri la brilaj tempoj, kiam eminentaj scienculoj j 

kaj gravuloj de la socia vivo, precipe francaj, entuziasme aligis 

al la esperantista movado, trovintaj en ĝi potencan edukilon 

moralan kaj genian helpilon praktikan.

Post la mutaj jaroj de la homara suferado la francaj scienc

uloj, fidele al siaj tradicioj, refoje trovis okazon. por solene 

manifesti ĉe la genia kreajo de Zamenhof.

La famekonata scienculo Prof. Charles Richet, membro de 

la Franca Instituto, mem prezidis la feston kaj ĝin malfermis 

per vortoj de alte idealista koncepto.

La unua oratoro, S-ro Daniel Berthelot, membro de la 

Franca Instituto, tre konvinke paroladis pri la bezono de Esper

anto por la sciencistoj. j

D-ro Pierre Corre! detale ekzamenis la malhelpajojn sur la 

radio-kampo pro la diverslingveco kaj varme pledis por la sole 

tauga solvo: alpreno de Esperanto kiel universala radio-lingvo.

S-ro Andrĉ Baudet per sia admirinde sprita kaj elokventa 

maniero klarigis la gravecon de Esperanto por la internacia 

komerco kaj per klaraj lumbildoj prezentis al la publiko la 

genian strukturon kaj gramatikon de Esperanto.

La vicon de ia oratoroj fermis D-ro Edmond Privat per 

parolado en Esperanto. Dank’ al lia impresanta elokventeco la 

publiko povis konvinkigi pri la klareco kaj belsoneco de nia 

lingvo.

Post tiu dokumenta parto sekvis arta parto de muziko kaj 

kantoj en franca lingvo kaj Esperanto, kun la talentoplena 

partopreno de F-ino Marcelle Demougeot el Ia Nacia Teatro 

Opera kaj S-ro Charles Murano. La plej latenta Pariza 

kanzonisto, S-ro George Chepfer inter multa plaĉo prezentis la 

brilon de la Pariza sprito.

La vespero estos por ĉiu neforgesebla travivajo kaj gia 

eho konstateble favore influis la publikan opinion de la franca 

metropolo por Esperanto. A. C.
I  » • - -r ^  * « . •  • * \ t  ^  i *  •  .  % . 0 0  *-> ^  '
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Festa Bankedo ĉe la Pariza Foiro.
i . r . \  • 4 ‘* v .  . ' i  • - r  \  ^.v .r %  - *(i U * ’ * a 4- v e *L i f  /t ^  « • • vi V  \K ̂  / i '  *

La 16«" de majo vespere la konferencanoj kunvenis en la 

i restoracio de la Pariza Foiro por festi ĉe blanka tablo la suk

ceson de la tritaga laboro. Ili ne antauvidis, ke tiu bankedo 

farigos historia momento de la Esp.-movado.

i En ia vastega salono inter la centoj de delegitoj el 36 landoj 

alteo levis la spiriton kaj humoron spritaj toastoj de S-roj 

; Baudet, Kempf, prezidanto de la Pariza Komerca Cambro, D-ro 

Privat, Prof. Bujwid el Krakovo, Komand. Inglada el Madrido, 

Prof. Cart, Won Kenn, S-ro Petiau, Kav. Vaona, S-ro 

Balkanji k. a.

Inter streĉita atento S-ro Charles Henry, reprezentanto de 

la franca efm inistro S-ro Painlevĉ, esprimis la simpation de la 

ĉefministro al Esperanto kiel pacrimedo, kaj post tio okazis 

granda, neatendita surprizo: S-ro Leonard, reprezentanto de la 

franca ministro por komerco kaj industrio, en franca kaj esper. 

lingvoj komunikis al la delegitoj de Ia konferenco Ia Jusan 

decidon de la franca poŝtministro: deklari Esperanton kiel klaran 

telegraflingoon por la enlanda uzo kaj proponi ĝin kiel tian por 

la internacia uzo, ĉe la okazonta internacia posta kongreso.

Dum la entuziasma aklamado de la kunestantoj D-ro Privat 

solene ornamis la novajn amikojn de Esperanto: S-rojn Baudet, 

Kempf, Pascalis, Leonard kaj Henry, per la esperantista deko

racio: la verda stelo.

Krom la subteno kaj favoro de la registaro kun plena 

kontenteco ni konstatis la subtenon de la Pariza gazetaro per 

detalaj raportoj, en kio multan meriton havas senlacaj organiz

intoj S-roj Delanoue kaj Agourtine. A. ĉ.

* * 
a

Koncerto de la Pariza grupo.
Vendredon vespere en salono de „Petit Journal“ la Pariza 

esperantista grupo, prezidata de S-ro Warnier, gentile bonvenigis 

ĉiujn eksterlandajn delegitojn (entute 400 p.) al muzika-literatura 

festo tre sukcesa.

Kantis S-ino Brothier, F-ino Gallois-Brucker, S-ro Grosset 

kaj la ĉarma Marga Rineta, de la ..Verda Kato“, kiu disjetis 

rozojn al la aŭdantaro. Ludis pianon S-ro Moulin kaj violonon 

S-ro Wagner. Prezentis filmojn S-ro Tedesco kaj aktis la 

komedion „Angla Lingvo sen Profesoro'* de Tristan Bernard, la 

kutimaj amatoroj de la ..Verda Kato", F-inoj Marga Rineta, 

Cecilia Sampson, S-roj Dubois Echard, Le Cornec, Gabory, 

Major, Papesch, tre aplaiiditaj.

En la fino D-ro Privat kore dankis en la nomo de ĉiuj 

invititoj.
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Internacia Konferenco
por la uzo de Esperanto en Komerco kaj Industrio, 

Paris -  14-17 majo 1925.

Solena malfermo (14 majo)

en ia Palaco dc la Komerca Cambro de Paris

27 avenue Friedland.

Je la 3* horo S-ro Kempi, prezidanto de la komerca ĉambro 

de Paris, en franca lingvo solene malfermas la konferencon.

Unue ii salutas la reprezentantojn de la komerca ministrejo 

S-ron Leonard, sciigante, ke la ministro mem pro subita forvojago 

bedaurinde ne povos ĉeesti. Li aludas per elokventaj vortoj el 

la granda signifo de Esperanto por komerco kaj industrio kaj 

atentigas pri la grandaj sukcesoj de la esperanta movado. Li 

speciale memorigas la deziron de la komerca ĉambro de Paris 

koncerne Esperanton kiel «lingvo klara*. Same kiel la tekniko 

forigas distancojn fizikajn, tiel lingvo internacia forigas distancojn 
spiritajn.

S-ro Leonard, reprezentanto de la ministrejo por komerco 

kaj industrio kaj de poŝto, telegrafo kaj telefono, transdonas la 

korajn bondezirojn de la ministro S-ro Ĉhaumet, kiu petis, ke 

post la konferenco oni bonvole afable sciigi lin pri la dezir

esprimoj kaj rezultatoj de la konferenco.

S-ro Baudet, industriulo kaj trezorestro de la komerca 

ĉambro de Paris, post tio en tre klara Esperanto varme salutas 

ĉiujn ĉeestantojn kaj atentigas pri la rolo de la ĉambro dc ko

merco de Paris, okaze de la komerca konferenco antaŭ du jaroj 
en Venezia.

D-ro Nuyts, prezidanto de la franca societo Esperanto et 

Commerce, en franca lingvo entuziasme akcentas la intereson 

dc la komerca Ĉambro de Paris pri Esperanto. Li direktas la 

atenton al la granda rolo de la metropolo Paris kiel animo de 

ĉiu progreso; li esprimas profundan dankemon al la prezidanto 

S-ro Kempf kaj a) la komitato de la foiro dc Paris. Aparte 

amikajn vortojn li adresas al S ro Baudet, kiu ebligis tiun gran

diozan arangon kaj ŝparis nek pri tempo, nek pri klopodo por 

efektivigi ia konferencon, kaj finas sian paroladon per resumo 

en Esperanto.

S-ro Hromada, reprezentanto de la komerca ĉambro de 

Hradcc Krdlovĉ (KOniggratz), dc la foiro de Praha kaj de la 

societo de bankoficistoj dc ehoslovaka Respubliko dankas en 

Esperanto en la nomo de tiuj o rg a n iz a j pro la invito kaj es

primas sian dankan admiron, ke guste la komerca ĉambro'de 

Paris donis la iniciaton, ke estu forigataj la malfacilajo} lingvaj, 

pro kiuj suferas precipe malgrandaj nacioj de Centra Europo.

S-ro Edmonds, reprezentanto de angla komitato por inter

nacia komerca lingvo, alportas la koran saluton dc la anglaj in

teresatoj por Esperanto en la komerco. Li rimarkigas, ke cri 

unu-lingva lando kiel Britlando oni ne tiel sentas la neceson de 

internacia helplingvo; sed tamen oni pli kaj pli vigle sekvas 

gian disvolvigon.

la specialan signifon kiun havas Esperanto pof la komerco dc 

I Ekstrema Oriento. Nun, angla lingvo estas tre uzata en Oriento; 

sed ellerni ĝin estas tre malfacile por tiuj landoj. Jam pligrand

igas la nombro de korcspondajoj en Esperanto alvenantaj cl 

Europo kaj aliaj kontinentoj. Estas dezirinde, ke tiu uzado de 

Esperanto plue montriĝu kiel tre avantaga por Ia ekstrem

orientaj landoj.

S-ro Kreuz. reprezentanto de la foiro de Frankfurt, salutas 

la konferencon kaj dankante substrekas la emon dc la foiro de 

Frankfurt Ĉiam partopreni ĉiujn internaciajn atingojn kiuj celas 

la progresigon de Esperanto en komerco kaj industrio; cetere 

de multaj jaroj ĝi uzas Esperanton publike. Li esprimas sian 

specialan ĝojon pri la vere internacia karaktero de la konferenco, 

en kiu partoprenas egalrajte ĉiuj nacioj. Se aliaj gravaj komerc- 

institucioj, Iau simila graveco kiel la komerca ĉambro dc Paris, 

sekvos la ekzemplon de la iniciatintoj de I’ konferenco, ni baldaŭ 

alvenos al vere internacia vivo, vere internacia komerco kaj vera 

tutmonda paco, pri kio sopiras la homaro. —  Li samtempe trans

donas la bondezirojn de la interloka komisiono al kiu partoprenas 

| la foiroj dc Leipzig, Reichcnbcrg, Praha, Breslau, Padova, Malmo, 

Ljubljana, Barcelona, Valencia kaj Helsinki. Li estas ankau 

komisiita por bondeziri la konferencon en la nomo de Ia ko

mercaj ĉambroj germanaj reprezentitaj tie ĉi.

S-ro Ce en la nomo de la rumana ministrejo de komerco 

kaj industrio deziras plenan sukceson al la laboroj farotaj. Cefe 

la malgrandaj Statoj, kies lingvon oni ne uzas generale inter

nacie, havas specialan profiton cl la uzo dc Esperanto.

S-ro Pascalis, iama prezidanto kaj nun honora prezidanto 

dc la komerca Ĉambro de Paris, franclingve bondeziras la kon

ferencon, al kiu li sekvas kun plej granda intereso. Li mem, 

siatempe, estis feliĉa instigi la unuaniman iniciaton de la interesa 

eksperimento por enkonduki Esperanton en la komercajn lern

ejojn. Malgrau sia ago li penis ellerni Esperanton kaj, kiel ĝoj- 

igan rezultaton, alparolas la Ĉecstantojn en tre lerta kaj sprita 

maniero en Esperanto kun bonega elparolo.

S-ro Kempf esprimas sian bedaŭron, ke Ii ne ankoraŭ povas 

imiti tiun mirindan ekzemplon de S-ro Pascalis, sed estas fiera, 

ke li povas prezidi tiun konferencon.

S-ro Triaca de la itala komerca ĉambro de Paris, kiu sam

tempe reprezentas dekkvin italajn ĉambrojn, en Iranca lingvo 

esprimas sian ĝojon pri ia nova ebleco sukcese subtenadi Esper

anton por komercaj celoj. Kiam, antau du jaroj, la komerca 

ĉambro itala por Svislando sugestis la konsideron de Esperanto 

kiel internacia helplingva de komerco, certa aro da italaj ĉambroj 

senhezite aligis al la preparo de tiu kampo.

S-ro Kenn, reprezentanto de la komercaj ĉambroj de Pekin, 

Ticntsin (Cinlando), Makassar (Oceanio) kaj de Siam, akcentas

Lau propono de D-ro Nuyts oni unuanime elektas S-ron 

Pascalis kici honoran prezidanton de la komerca konferenco.

D-ro Privat en la nomo de la itala komerca ĉambro por 

Svislando proponas S-ron Baudet kiel prezidanton de la kon

ferenco, kore dankante lin kaj aplaudante la bonegan preparadon 

de la konferenco.

Vigla aplaudo sekvas al tiuj proponoj; ambau sinjoroj vol

onte akceptas tiujn postenojn kaj S-ro Baudet speciale promesas, 

ke li agos Iau sia tuta povo, kvankam li sin ne konsideras kiei 

idealan gvidanton de Ia debatoj.

Poste oni elektas kiel vicprezidantojn de Ia konferenco S-rojn 

D-ron Nuyts, D-ron Privat kaj Edmonds; kiel sekretariojn S-rojn 

Dĉny, Hromada kaj Kreuz.

La kunsido estas interrompata, la ĉeestantoj partoprenas al 

afabla invito de I’ ĉambro ai taso da teo en apuda salono.

La solena kunsido poste konfirmas la programon de la 

konferenco kun kelkaj modifoj.

Fino de la kunsido je la 5* horo.
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Unua Laborkunsido

la 15ai> dc majo 1925, en Foiro de Paris.

S-ro Haudet malfermas la unuan laborkunsidon je la IO30, 

dankas denove al ĉiuj, kiuj bonvolis sekvi la inviton al kun

laborado kaj donas la parolon al S-ro Hromada.

S-ro Hromada raportas Ire koncize pri la generala stato 

dc Esperanto en ĉeĥoslovakio; oficiala instruado de Esperanto 

okazas en gimnazioj au en real-lernejoj de Pffbram (gimnazio 

43 lernantoj), Jilemnice (gimnazio 35 lernantoj), Trutnov, 36 lern

antoj, Bratislava (23 lernantoj en reallernejo —  en 1924, 

J3 lernantoj). En burgaj lernejoj Tfebfĉ (90 lernantoj), 

BystHce (20 lernantoj), Bratislava (16 lernantoj), Kutnd Hora 

(21 lernantoj, en 1924 61 lernantoj), en la minista altlernejo 

en PHbram 17 lernantoj.

S-ro Hromada raportas poste ke ministra Dekreto de la 

jaro 1921 permesas oficialan instruadon de Esperanto en 

komercaj akademioj kaj ke tiu ĉi lingvo estas instruita en la 

jaroj 1922 gis 1923 en la komercaj Akademioj de Bratislava kun 

14 lernantoj, Hradec-Krdlovĉ kun 16 lernantoj. En 1924 gis

1925 funkcias oficiala instruado en komerca akademio en Hradec 

Krdlovd kun 17 lernantoj, luj privataj komerclernejoj en

kondukas de tempo al tempo kursojn de Esperanto, nunjare tiu 

de S-ro Bedndf en Brno.

Komerca Adresaro. Por respondi al programpunkto: kiel 

uzi esperantajn organizojn en la servo de internacia komerco ? 

S-re» Hromada raportas pri starigo de adresaroj de komercaj 

firmoj, kiuj kapablas korespondi tn Esperanto. Li informas ke, 

en lia lando, estas preskau 500 firmoj komercaj kaj industriaj 

kiuj, de nun, povas korespondi en Esperanto, ĉu pro tio ke 

estas esperantistoj inter la oficistaro, ĉu per tio ke la ĉefoj au 

posedantoj estas esperantistoj.

Li esprimas la deziron ke, ankaŭ en la ceteraj landoj, oni 

provu uzi la forton kuSantan en la Esperanto-organizo kaj 

starigu tian adresaron, ĉar nur tiam la entreprenita ĉeĥoslovaka 

adresaro akiros plenan valoron.

Dume, gis nun teoriaj aproboj de diversaj organizoj restis 

. sur-paperaj guste pro manko da oficistoj konantaj Esperanton, la

esperantistoj lasas neuzita la scion kaj forton de la sufiĉe granda 

armeo da oficistaro diverslanda kaj diversfaka. La arango de la 

adresaro en ĉeĥoslovakio guste montras vojon por uzi tiun forton.

Li esprimas la deziron, ke tiu ĉi konferenco pritraktu la 

detalon de la tuta arango.

S-ro Kreuz, reprezentanto de la Koiro de Frankfurt, donas 

raporton pri la ampleksa uzo de Esperanto por reklamo en la Koiro. 

Jam de ses jaroj la foiro uzas Esperanton kun granda sukceso: 

gia uzo ne nur limigas sin je reklamado kaj korespondado, sed 

ankaŭ artikoloj en Esperanto aperas en la foiraj gazetoj. Bonega 

propagandilo estas la katalogo de la foiro kun granda vara registro 

en 4 lingvoj kaj en Esperanto. Dum la tuta tempo de I’ reklamo, 

la foiro forsendis pli ol 200.000 presafojn kelkpagajn en Esperanto. 

La vara registro en pli ol unu miliono da ekzempleroj disvastigis. 

Interese estas ke Esperanto montras la kvaran rangon inter la 

IO lingvoj uzataj de Ia foiro. Esperanto-artikoloj eliras preskau 

regule en kelk-dek-miloj da ekzempleroj de P foira organo.

Li mencias ankoraŭ la reklamon de la aliaj foiroj kies repre

zentantoj ankoraŭ mem raportos laŭeble detale. Speciale konata 

estas la granda uzo dc Esperanto per 'a Koiro de Leipzig.

S-ro Ellersiek speciale informas pri la konata firmo Mosse 

en Berlin, kiu, depost 1924, treege interesigas pri Esperanto La 

eksperimentaj kursoj en Berlin instigis la firmon Mosse doni 

premion al la plej bone sukcesintaj lernantoj. Du cl la premiitoj 

ĉeestas Ia Konferencon. De kelka tempo jam la „Berliner Tage- 

blatt“, eldonata de la firmo Mosse, enhavas regulajn artikolojn au

kursojn de Esperanto. Lastatempe la firmo aldonis al branĉa 

registro de sia fame konata adreslibro kelkvoluma dc Germanujo 

kvar indeksojn en Esperanto. De kelka tempo la semajna eks- 

i porteldono dc la sama gazeto enhavas Esperanto-rubrikon 

(komerca informado). Ĝ i intencas, se montrigos sufiĉa perspektivo 

al ekzistado, eldoni semajnan eldonon tute en Esperanto. Ĝ i antau- 

vidcblc ne havos profiton de tio, sed ĝi esperas ĝin havi iom poste.

S-ro Ellersiek atentigas pri la praktika laboro de la komerc

ista esperantista grupo en Dresden, kiu laboras tre praktike per 

eksporto kaj importo dc artikloj.

S-ro Gabriels donas raporton pri la stato dc la uzado dc 

Esperanto en komerco kaj industrio en Nederlando.

En Nederlando la movado estas ankoraŭ iom malhelpata pro 

pli granda inklino al naciaj lingvoj. Pro tio la komercistoj sciantaj 

Esperanton estas ne multenombraj. La starigo de porkomerca 

laboro de Esperanto en Nederlando datumas dc fino dc 1920 kiam, 

post fondo de la Common Commcrcial Language Committee en 

London, oni klopodis starigi similan komitaton en Nederlando.

S-ro Gabriels siatempe gin starigis (nederlanda esperanta 

komercoficejo) post interkonstnto kun la estraro dc nederlanda 

esperantista federacio (L. E. E. N.) La oficejo staras sur eks

kluzive komerca bazo kaj montris konsiderindan sukceson. De 

kelka tempo gi starigis juristan kaj foiran fakojn kiuj funkcias 

bonege.

Koncerne Esperanto-kursojn, la Amsterdama Esperanto- 

societo demandis al la tica komerca ĉambro pri organizo de tiaj 

kursoj, sed ĝis nun ne ankoraŭ ricevis respondon.

La Kotterdama Esperanto-propaganda komitato faris similan 

peton al la komerca Ĉambro en Kotterdam. Tiu ĉambro fondis 

komisionon por studi la problemon. La laboro ne jam finis. 

Klopodoj ĉc aliaj ĉambroj dauras ankoraŭ.

Dank' al klopodoj de S-ro Isbriicker la grava gazeto .De 

Spicgcl voor Handel en Wandel" enhavas apartan Esperanto- 

rubrikon kun granda sukceso.

S-ro Gabriels klopodadas por pligrandigi la intereson de 

komercistoj al Esperanton kaj goje konstatas ekintcresiĝon de 

gravaj entreprenoj. Li esperas ankoraŭ, ke aliaj samideanoj 

estonte helpos lian laboron kiu farigos iom post iom tre ampleksa.

Dank’ al liaj klopodoj la foiro de Utrecht, kiu antaue mal

simpatiis al nia movado, fine akceptis Esperanton kiel korespondan 

lingvon. Estas esperinde, ke el tiu korespondado iom post iom 

kreiĝu aparta fako kun vasta reklamo en Esperanto.

Resume povas esti dirata, kc la perspektivo de Esperanto 

en komerco nederlanda estas sufiĉe granda.

. S-ro Pifto el Valencia, gisnuna reprezentanto de la foiro de 

Valencia, sciigas, ke Ia foira komitato jam de longa tempo uzas 

Esperanton en sia reklamo. Sekve de la nunŝtata karaktero de 

la du foiroj Valencia kaj Barcelona, kiuj okazas alterne, li estas 

nur ne-oficiala delegito. La urbestraro de Valencia jam dc la 

ekapero dc Esperanto interesigas pri ĝi, same la komerca ĉambro 

dc Valencia, kiu aligas al la konferenco. Estas menciinde, ke 

ia februara numero dc la organo de P komerca ĉambro enhavis 

detalan raporton pri Esperanto en komerco.

S-ro Gili-Norta, delegito de la Kataluna Esperantista Fede

racio, informas, ke katalunoj generale ne havas grandan influon 

al komerco de sia lando. Pro tio la sukcesoj en Katalunujo ne 

estas grandaj. En la direkcio dc la foiro dc Barcelona trovigas 

malnova esperantisto, S-ro Pujula y Vallis, kiu laŭpove akcelas 

Esperanton. La foiro de Barcelona jam dc longe uzas Esperanton 

por sia reklamo kaj estis reprezentita en Praha kaj en Venezia. 

Pro similaj kauzoj kiel por Valencia la foiro ne nomis oficialan 

delegiton por la nuna konferenco. La komerca ĉambro de Barce

lona estas sufiĉe esperantema, sed bedaŭrinde ne estas reprezentata.
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Li rekomendas ĉiukaze, ke la diversaj korporacioj estu in- I 

formataj pri la rezultato de la konferenco.'  Lau Ii la plej utila 

decido estas tiu por komerca adreslibro de esperantaj komerc

istoj, laŭ propono de S-ro Hromada.

D-ro Vogt, reprezentanto de la komercaj Cambi oj de Stutt- i 

Sart, Augsburg kaj Villingen, konstatas, ke la intereso pri Es

peranto en komerco ĉiutage kreskas en Germanujo. Li altiras 

la atenton al tiaj grandaj entreprenoj kiel Frankfurter Societats- 

Druckerei en Frankfurt, entrepreno de la influhava komerca ga

zeto .Frankfurter Zeitung-, kiu aperigis jam du verkojn de la 

konata politikisto Nitti en Esperanto. Li mencias la konatan 

eldonejon de fremdlingvaj ekzercogazetoj de Gebruder Paustiam I 

en Hamburg, kiu havas depost unu jaro esperantan eldonon apud j 

siaj nacilingvaj eldonajoj. Ankau la granda eldonejo Kosmos 

en Stuttgart interesigas pri Esperanto.

Laŭ li, la ideo de komerca adreslibro estas bonega helpilo 

por eluzo de la esperanta praktiko.

S-ro Grenkamp kiel pola reprezentanto sciigas, ke la ko- j  

merca societo de Jaslo same kiel la komerca ĉambro de Krak<5w 

de longe simpatiis al nia movado. De la Krakova Kongreso 

jam la komerca ĉambro havas Esperanto-oliciston kaj Ciujare 

arangas Esperanto-kurson.

S-ro M. D6ny donas, detalojn el la raporto de .Esperanto 

et Commerce", Iau kiu la fama franca komerca adresaro Didot- 

fiottin, la plej grava en Franclando, daurigas sian favoron al Es- 

peranto, Steloj estas presataj antau la nomoj de firmoj kiuj 

akceptas korespondadon per Esperanto: pli ol 200 en Paris, 150 

en provincoj. En la unuaj pagoj de la volumo rilatanta al fremdaj 

landoj, post listo dc profesioj kaj teknikaj vortoj en kelkaj lingvoj, 

estas aldonata simila listo en Esperanto. La faka teknika gazeto 

«Le Cuir“ (,,La Ledo'*, ĉefredaktoro S-ro Gourlay) enhavas 

multajn poresperantajn artikolojn kaj ankau la tradukon de ru

brika} titoloj en Esperanto. Klasigaj poroficejaj mebloj K. S. 

<Renĉ Seguin) uzas Esperanton por reklamaj broŝuroj.

Kiel lasta raportanto pri tiu temo parolas S-ro Maĉernis 

de Litova Esperanto-Asocio. En Litovio Esperanto renkontas 

sufican intereson en komercaj rondoj kaj inter la instruistaro. 

Lau ministeria cirkulero ĝi estas fakultativa lernobjekto en lern 

ejoj kaj en Ciuj gimnazioj, ankau en ia universitato okazas kelkaj 

prelegoj. La registaro mem akcelas ĉion kaj la financministerio 

eĉ finance subtenas la aperadon de .Litova Stelo** per honorario 

al la redaktoroj. Komercaj entreprenoj, kiel Tillmanns, Tylka, 

fabriko de Ĉokoladoj en Kaunas, jam de longe uzas Esperanton. 

La unua havas tri oficistojn esperantistajn. Pere de Esperanto- 

libristoj la ŝtato provizigis la universitatan libraron per aĉeto 

de eksterlandaj libroj. Granda komerca seminario aĉetis artiklojn 

per helpo de Esperanto en eksterlando. Cefaj lingvoj krom li

tova estas pola, rusa kaj germana. La ministerio antaŭ nelonge 

sciigis la ambasadorejon, ke estas dezirinde korespondi krom 

per litova kaj aliaj lingvoj precipe en Esperanto. Per tio oni 

parte ankau sukcesis forigi la influon de eksterlandaj kapitalistoj.

*

La posta diskuto koncernas la utiligon de la konataj Cefeĉ- 

slosiloj. S-ro Baudet, kies speciala atento direktigis ai tiuj 

flosiloj jam de kelka tempo, detale eldiras siajn argumentojn.

D-ro Privat vive aligis al tiu argumentado. S-ro Baudet 

estas tute prava. La ideo de la uzo de Celeĉ-ŝlosiloj estas ori

ginala de Zamenhof mem. Dum la morgaua kunsido oni dis

donos ducent ekzemplerojn de la ŝlosilo en franca lingvo.

Sekvas vigla diskuto pri la uzebleco de tiuj ŝlosiloj, el kiu 

rezultigas, ke ekzistas bezono reaperigi eventuale elĉerpitajn el

donojn Vidigas generale, ke kelkaj preparoj jam estas faritaj. 

Por ilia reeldono en kontakto kun Centra Komitato por certigi 

ta unuformecon devigas sin ia sekvantaj personoj:

Lingvoj: Albana: ne ekzistas.

Germana: S-ro Ellersiek, Berlin; lia firmo jam faris la 

necesajn preparojn.

f landra: trovigas en preparoj, respondecas S-ro Schoofs 

en Antverpen, kiun oni pelas samtempe interkonsil

i s  kun nederlandanoj.

Nederlanda: ekzislas ankoraŭ malgranda provizo; S-ro 

G abrie l prenas sur sin ia taskon interrilati kun la 

flandroj pri la eldono flandra-nederlanda.

Bulgara: ne ekzistas.

Cina: ne ekzistas.

Hungara: elĉerpita; S-ro Balkanyi petos la Hungaran 

Instituton reeldoni.

Hispana: elĉerpita: S-roPirto respondecas pri la reaperigo.

Greka: ne ekzistas.

Itala: ekzistas; reprezentanto ne eeestas.

branca: preskau elĉerpigis; Centra Librejo reeldonos 

kun .Esperanto et Commerce", kiu versajne aldonos 

komercan vortareton.

Finna: ekzistas.

Portugala: ekzistas.

Pola: antau tri monatoj S-ro Grenkamp aperigis ŝlos- 

ilon Ce ..Esperantista Voĉo“ en Jaslo.

Rumana: ekzistas, sed elĉerpigis; reprezentanto ne 

eeestas.

Serba: ne ekzistas.

Sveda: ekzistas; reprezentanto mankas.

Ceĥa: elĉerpigis; S-ro Hromada prezentos la proponon 

al Ia ĉeĥa Asocio.

Kataluna: ekzistas; antaŭ du jaroj oni faris novan el

donon kaj oni posedas kliŝoj por nova reeldono. 

Kataluna Esperantista Federacio respondecas pri 

la reeldono.

Litova: ne ekzistas; S-ro Maĉernis promesas eldoni gin.

Turka: ne ekzistas; reprezentanto mankas.

S-ro Carl klarigas ankoraŭfoje la metodon kiun oni antaue 

uzis kaj kiu Sajnas esti akceptinda. Presa Societo, 33 rue Lacdpfcde, 

Paris V, eble havas kelkajn klidojn, tiel la kostoj reproduktos.

S-ro Kreuz akcentas la necesan diferencigon inter generala 

kaj komerca propagando. Laŭ li, estas tre rekomendinde eldoni 

Cefeĉ-ŝlosilojn kun komerca fakterminaro. Eventuale oni povas 

aldoni al la gisnuna eldono komercan terminaron, ŝajnas al li 

ke estas speciale grava zorgi pri eldonoj en orientaj lingvoj por 

propaganda celo. Same koncerne la komercan arangon pri si

mila eldonajo dc ..Esperanto et Commerce".

S-ro D6ny morgaŭ prezentos modelon aluditan.

S-ro Balkanyi rekomendas egalan eldonon de Cefeĉ-ŝlosiloj.

D-ro Privat petas pri tio nepre interrilati kun Centra Ko

mitato en Genĉve.

En Ĉiu lingvo ekzistas tiel nomata Cefeĉ-ŝlosilo; la konferenco 

rekomendas, ke ili estu kompletigataj per komercaj esprimoj por 

la uzo de Esperanto en komerco kaj industrio. Tiu terminaro 

povas esti eventuale aldonata al la generala eldono.

S-ro Cart informas, ke li jam kompiiigis iiston de komercaj 
esprimoj.

D-ro Privat petas S-ron Cart publikigi gin por la uzo. Tiun 

proponon S-ro Cart tuj akceptas.

S-ro Delanoue sciigas pri la invito de la revuo .Les Echos* 

kiu akceptos la konferencon posttagmeze je la 5.30 h.

Poste Ii sciigas rezolucion je Ia nomo de la teknika komerca 

lernejo „Pigier‘‘ en Perpignan, kiu jam de longe kaj unu el la 

unuaj komercaj lernejoj enkondukis la instruadon pri Esperanto 

en sian instruplanon. La le rn ila ro  rapide interesigis pro la 

facila eltenebleco de tiu helplingvo kaj, dank’ al ĝi, profitis
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diversajn avantagoj rilate al la internacia komerca scikapabl

eca. La helplingvo Esperanto nepre devas alplenigi la komercan 

instruadon.

La komerca teknika lernejo „Pigier“ en Perpignan dezir- | 

esprimas:

1« kc en la tuta mondo la helplingvo Esperanto estu devige 

instruata ĉe ĉiuj komercaj lernejoj;

2» kaj ke en ĉiuj landoj ia komercaj ĉambroj favore helpu 

al instruado de tiu ĉi lingvo.

*  *
*

Dua Laborkunsido

la 15«'> dc majo 1925, en la Foiro de Paris.

S-ro Baudet je la 320 h. malfermas la kunsidon kaj laiit- 

legas raporton pri la ^isnunaj laboroj dc la komerca ĉambro de 

Paris rilate al Esperanto.

Gesinjoroj,

jam de la unua 'komerca konferenco por la uzado dc Esper

anto, kiu okazis en Venezia je aprila 1923, du jaroj forfluis.

Tuj post mia reveno cl italujo, kie mi havis la honoron 

reprezenti la komercan Cambron de Paris, kiel ankaŭ hodiaŭ por ; 

tiu ĉi nova konferenco, mi senprokraste redaktis kaj proponis 

al tiu ĉi kompanio raporton pri la ellaborajoj de la kongreso.

Okaze de tiu raporto, mi sciigis miajn kolegojn pri la Carma 

solenricevo, kiun faris ai ni niaj italaj amikoj, kaj ankau pri la 

komunikaĵo, kiun oni estis petinta dc mi kaj kiun mi faris pri 

la situacio dc Esperanto en Franclando laŭ la komerca vid

punkto.

La komerca Cambro decidis publikigi mian raporton, kun la 

reprodukto, kiel aldono, dc tiu komunikaĵo esperante redaktita. 

Se mi atentigas vin pri tiu ĉi okazo, tio estas tial, kc unuafoje I 

la komerca ĉambro de Paris publikigis esperantan tekston en 

sia oficiala bulteno.

Dc tiam, Iau peto dc nemalmultaj komercistoj kaj industri

istoj, mi faris en Paris paroladon, kies konkludo kaj rezultato 

estis la tuja fondo de asocio, kies nomo «Esperanto kaj Komerco" 

montras la tutan programon.

Tiu Ci nova asocio, prezidata de D-ro Nuyts, industriisto 

agema kaj fidanta la sukceson dc Esperanto, kiun li fus eklernis i 

depost nelonga tempo, nepre deziris pruvi sian vivpovon, 

organizante en Paris tiun Ci internacian konferencon por la 

uzado de Esperanto en komerco kaj industrio, kiu hodiau kun

igas nin.

insiste instigite de prezidanto D-ro Nuyts por patroni kaj 

subvencii tiun aperigon, la komerca ĉambro de Paris akceptis, 

montrinte ankoraŭ alifoje sian simpation por la helpa lingvo, 

kapabla plifaciligi la komercajn interrilatojn.

Tiun simpation la kompanio, kies membro mi havas la 

honoron esti, pruvis aliflanke, daŭriginte la esperantajn kursojn 

en siaj komercaj lernejoj.

Mi devas sciigi, ke, se tiuj kursoj estas laŭvolaj Ce la jenaj 

lernejoj:
Ecole des Hautcs Etudcs Commercialcs 

Ecole Superieure Pratique de Commerce et d’ Industrie 

Ecole Commerciale dc la Rive Droite 

Ecole Commerciale dc la Rive Gauche, 

ili estas, kontraue, devigaj Ce la Ecolc de Haut Enseignement 

Commercial pour Ies Jeunes Filles, direktita dc Fraulino Sanua, 

kaj ligita ai la komerca ĉambro dc Paris jam de unu jaro.

La komitato dc la Pariza foiro, per malavara subvencio kaj 

per ia disponigo al ni de siaj lokoj kaj oficoj, multe helpis 

ankaŭ por la sukceso de tiu Ĉi konferenco.

Estas fine grupo, kiun ni devas danki pro ĝia iniciatemo kaj 

ĝia agemo: tio estas ..Asocio Descartes** prezidata dc S-ro 

Grandjean.

Tiu ĉi asocio havas la nomon dc granda franca filozofo, kiu 

vivis je la deksepa jarcento kaj skribis la faman paroladon pri

la metodo.

Sed — kion ne ĉiuj scias — Descartes estis duonantaŭvid- 

inta Esperanton. Jen kion li skribis je la jaro 1629 al Patro 

Marscnnc: «Kreonte lingvon, en kiu estus nur unu maniero por 

konjugi, deklini, kaj konstrui la vortojn, en kiu neniu vorto 

estus malregula (kio estas lingvodifektajoj), kaj cĉ en kiu la 

diversigo kaj konstruo de la vortoj au de la verboj farigus per 

prefiksoj aŭ sufiksoj, kiuj estos ĉiuj entenitaj en la vortaro, ne 

estos mirige ke eĉ la vulgaraj spiritoj lernos, post malpli ol ses 

horoj, skribi en tiu ĉi lingvo, per la helpo dc la vortaro.**

Bonvolu senkulpigi min pri ia citajo dc tiu ĉi teksto; sed 

estas nepre trafa, kc nova asocio, kiu ricevis la nomon de 

Descartes pro sia intereso por ĉio, kio estas logika kaj metoda, 

starigas ankaŭ apud la fama filozofo, aligante al artefarita lingvo, 

kiun lia logika kaj metoda intelekto estis antaŭvidinta kaj 

difininta.

La asocio Descartes estas, kiu realigis en Paris la dczir-
t  %  •  i ' .  '  .  ^  •  •  4 » '  ' a  *  .  /  * •  « ,r »  g ’  T» .  .  ^  t  .  k  *. • .  ^  i •  .  •  * ' W | / 1  -1  V- • .  .  A .  •  »

esprimon de la konferenco de Venezia pri la praktikado dc 

Esperanto en la komerco.

Jam de la lasta monato decembro, ĝi anoncis la Majan 

Konferencon, kaj decidis krci ĉiusemajnajn kursojn, po dudek 

lernantoj, por la ekspoziciontoj en la fako de la modernaj 

oficajoj Ce la foiro de Paris, kaj por ebligi iliajn kunlaborantojn 

i prezenti esperante iliajn komercejojn al la eksterlanda) aĉet- 

antoj partoprenontaj en la konferenco.

Ĝ i registris proksimume 100 lernantojn.

Post dek ordinaraj lecionoj okazis kvin perfektiglecionoj 

speciale pri la komercaj terminoj.

1« komerca organizo

2« la varoj (manipuloj, pakado, transporto)

3« la interŝanĝoj kaj la oficlaboro

4« kontregistrado, banko, borso

5e la moderna oficejo.

Tiu instruado, efektivigita sub la lerta gvido de P-ro Cart, 

kaj de S-ro Bobin, efikis plej bone.

Ni nepre deziras sciigi, ke inter la lernantoj, estis S-ro 

Pascalis, eksprezidanto de la komerca ĉambro de Paris, kaj 

honorprezidanto de tiu ĉi konferenco, kiu, pro siaj multnombraj 

okupoj, estis neniam povinta lerni Esperanton, kvankam li 

aprobis kaj rekomendegis ĝin speciale ĉe la komerca ĉambro je 

decembro 1920.

Kompreneble la tro malmultaj lecionoj ne ebligas ankoraŭ 

la lernantojn koni tre multajn vortojn: sed ĉiuj estas kapablaj 

traduki kaj skribi korekte leteron kun la helpo de la vortaro, 

kaj ili povas eĉ komprenigi sin parole, kion vi povos kontroli 

sabaton travidonte la Ekspozicion de la Moderna Oficejo.

La eminenta prezidanto de I’ Asocio Descartes havis alian 

favoran iniciaton: li decidis fari dimancon internacian konkurson 

pri esperanta maŝinskribado por valorigi samtempe kun la lertaj 

i kunlaborantoj, kiuj povas skribi rapide kaj korekte, aukaŭ la 

maŝinojn kiuj, Ĉefe dank’ al la arango de la supersignoj, taŭgas 

plej bone por la uzado de I’ universala lingvo.

Mi finas tiun tro longan raporton.

Mi tamen deziras profiti la ĉeestadon ĉi tie de la mult

nombraj delegitoj dc tutmondaj komercaj ĉambroj por danki ilin 

pri ilia grandvalora kunlaborado, kaj por proponi la dezir

esprimon, ke la temo pri la helpa lingvo Esperanto estu tuj 

pridiskutata de ĉiuj ekonomiaj grupoj, kiuj ĝis nun ne okupis 

sin pri ĝi.

Mi plezure disponigos al ili la (utan dokumentaron kaj la 

sperton akiritan jam de kvar jaroj pri tiu ĉi temo, de la 

komerca ĉambro de Paris.
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La kunsido aplaudas la modelan raporton de S-ro Baudet S-ro Balkanyi konigas la lakton, ke sub la auspicioj de 

kaj oni esprimas ia deziron, ke ankoraŭ multaj komercaj ĉambroj hungarlanda privatoficistaro oni faris la eksperimenton: 12 per- 

sekvu tiun imitindan ekzemplon. I  sonoj finis sukcese. La unuigo decidis estonte fari similajn kursojn.

Poste S-ro G r a n d a n ,  prezidanto de la Asocio ..Descartes", S . ro B a lk an i reprezentas 5 hm,«arajn komercajn (ambrojn, 
kiu organizas la ekspozicion de „Halls du Bureau Moderne4*, I c .4. .. . . ® J '

lautlegas raporton' el kiu rezultas la jeno: i . S‘ r°  Het 1 sc"« ”s' ke en U  Chaux de Fonds 7 Pcre0" 0l
.Kursoj pri Esperanto organizitaj de I . Asocio Descartes: *“kcesPlen.n kurson sub la protekto de altaj kaj diversaj

Profesoroj S-roj Cart. Robert, de Lajarte, Bobin; F-ino Koyer, i kon’erca| ' « * » « o , .  U  segas, ke 18 I,m,o| en la Chaux de

ses kursoj kun la lernolibro ..Esperanto «n di* 1 * . » “; entute | ” 0nb,S V,V#"  m“ r*SOn " "  '* ‘U'°-

20 gelernantoj; inter ili atentinda nombro da firmestro}. Pli ol D '[°  Prival kore dankas al Ciuj kiuj tiel fervore kaj persiste

80 gelernantoj Ceestis la kurson ĝis ia lasta leciono. plenumis la aranĝan taskon de la kursoj kaj esprimas sian pro-

inter tiuj lernintoj, citinda estas S-ro Pascalis, eksprezidanto 1{T- " ,  “ T " ’ k* ” ^ !  f  “ " ‘‘T

de la komerca ĉambro de Paris. U  gratulas S ' run hdmonds pr' la suk<* s° de l,a

Plian kurson oni starigis po 5 lecionoj pri la .komerca S' ron Baudcl aIi£as al tiu dankesprimo kaj sciigas la Jusan 

uzado de Esperanto; ĝin Ceestis 30 lernantoj. delegon de reprezentanto de la hungara ministrejo.

La 1“ serio de tiuj kursoj komencigis dum decembro 1924; S-ro Pifto informas, ke la hispana registaro Jus akceptis 

la 2“ serio dum februaro 1925. Entute 4 monatoj. I Esperanton kiel lingvon klaran kaj per tio montris sian varman

La lernintaro komprenas, legas kaj skribas Esperanton; sed, I *ltcreson Pr' *a afero. Li transdonas samtempe telegrafan bon- 
« t .. deziron de la Iberia Federacio Esperantista.pro manko de praktika ekzerco, ne povas paroli.

Oni volas rekomenci tiun memvolan studadon kaj pligravigi 

gin en la komercaj rondoj laŭ faka vidpunkto.**

S-ro Baudet kore gratulas pro tiu bonega laboro al S-ro 

Grandjean.

S-ro Behrendt informas pri la eksperimenta kurso en Berlin 

kun partopreno de 15 fervoraj lernantoj; la rezultato, post tri 

monatoj, estas bonega. La firmo Mosse subtenis du el la kurs

anoj per premio de vojago al Paris kaj delegis oficiale kaj je 

siaj kostoj S-ron Behrendt.

S-ro Edmonds raportas pri la kursoj en Anglujo, kie estas 

aparta komitato sin okupanta pri la afero. Ne estis facile sufiĉe 

klarigi al la angloj ia signifon de tiaj kursoj kiuj tamen sukcesis 

bonege. S-ro Edmonds bedaŭrinde ne povis respondi al ĉiuj 

informpetoj pro personaj m a lfac ilo j dum la vintro, sed li goje 

konstatas la bonan rezultaton de la eksperimento en dek landoj, 

kies reprezentantojn li vokas unu post alia.

Post li, laŭ instigo de S-ro Behrendt, parolas unu el la 

Berlinaj premiitoj de Mosse kiu montras evidente la bonegan 

sukceson de la afero. S-ro Scheuermann senprepare parolas 

flue kaj surprizas per bonega regado de la lingvo.

S-ro Baudet gratulas pro tia sukceso kaj esprimas la sin

ceran deziron, ke tiu ekzemplo ripetigu multfoje.

Post li S-ro Wadham raportas pli detale pri la anglaj kursoj. 

Oni donis premiojn ĝis 15 anglaj funtoj; la rezulto estis ekster

ordinare bona. Li lautlegas kelkajn originalajn leterojn kiuj 

konfirmas la raporton. Kiel lernolibro oni uzis:

First steps in Esperanto!

S-ro Edmonds petas, ke oni sendu atestleteron de lernantoj 

post reveno al sia urbo.

D-ro Privat estas preta akcepti du pagojn en Ia gazeto 

.Esperanto** por ilia diskonigo. Li petas, ke oni sendu ilin al 

S-ro Kreuz; samtempe li proponas dulingvan publikigon de ili.

S-ro Scholze el Reichenberg raportas pri la sama bonega 

rezultato de la tiea kurso. Li legas kelkajn leterojn, el kiu la 

plej malbona enhavas nur du erarojn.

S-ro Schoois diskontas la m a lfac ilo jn  kiujn li havis por 

konatigi la arangon de la kursoj. La komerca ĉambro nur hezite 

interesigis. 70 aliĝoj okazis. La lernantoj interkorespondadas

kun diversaj landoj. 19 partoprenantoj plenumas nun ekzamen

adon laŭ decido de K. R.; 2 premiitoj eeestas la konferencon.

S-ro Baudet petas la kunsidon unuanime akcepti rezolucion 

favoran al stenografio de S-ro Flageul, al kiu invito tuj sekvas 

Ia kunsido. Jen la teksto: La Internacia Konferenco por la uzo 

de Esperanto en komerco kaj industrio okazanta en Paris de la 

14« gis la 17« de majo 1925 akceptis la sekvantan deziresprimon:

.Por helpi la normalan disvastigon de Esperanto, estas dezir

inde, ke ĉiuj esperantistaj organizoj instigu siajn membrojn al 

lernado de esperanta stenografio; aliparte, por pligrandigi la pro

fesian valoron de la stenografista^, estas dezirinde, ke Ciuj steno

grafiaj societoj instigu siajn membrojn al lernado de Esperanto.*

Post tio la kunsido estas fermata je la 4.30 h.

V iz ito  a l la  r e v u o  nLes E c h o su.

Je la 5« granda parto de la konferencanoj rekunigas en la 

kunsidejo de .Les Echos**. S-ro Schreiber, direktoro de .Les 

Echos*, afable salutas la ĉeestantojn, esprimante sian bedaŭron, 

ke li ne ankoraŭ parolas en Esperanto.

S-ro Baudet en elokventa parolado vidigas la specialan sig

nifon de la revuo .Les Echos** kaj la apartan meriton de S-ro 

Schreiber, kiu de kelka tempo aperigis notojn pri Esperanto en 

sia revuo. S-ro Baudet proponis al li tutan pagon en Esper

anto. S-ro Schreiber inklinas al tiu propono, se la realigo iel 

montros utilon.

En la nomo de la redakcio D-ro Fruictier, malnova pioniro 

de la poresperanta movado kaj konata en la instrua literaturo, 

en mirinda stilo alparolas la ĉeestantojn. Post li parolas S-roj 

Edmonds, Scholze kaj Kena, kaj fine ankoraŭ en la nomo de 

.Berliner Tageblatt** S-ro Behrendt.

Post tiu ceremonio de amika akcepto S-ro Schreiber invitas 

al glaso da ĉampanvino kaj al kelkaj frandajo}.

Tria Laborkunsido
Sabaton, la 16«“ de majo, en la Foiro de Paris. 

Malfermo de ia kunsido je la IO20 h.

La prezidanto, S-ro Baudet informas, ke ia ministro de 

komerco kaj industrio, S-ro Chaumet, delegis pro neebleco mem- 

partopreni la kunsidon, S-ron Leonard, sian kabinetĉefon.

S-ro Leonard lin reprezentos ankau dum la vespera bankedo.

Post la legado de danktelegramo alveninta de la itala 
La prezidanto akceptas la proponon aŭdigi unu premiiton. j komcrca ĉambro por Svislando, S-ro Cart parolas pri la ko-

Laŭ tio F-ino Spira tre flue kaj senerare parolas antaŭ la mercaj vortaroj. Li prezentas multobligitan projekton kaj petas 

ĉeestantoj kaj tiel donas vivantan ekzemplon pri la efektiva suk- i ke oni sendu al li rimarkojn pri ĝi. Pro simpla orientado, li 

ceso de la kursoj. I petas tujajn rimarkojn pri prefero aii malprefero de kelkaj dubaj
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esprimoj. Rezultas ke oni preferas ..artiklo14 jam uzita delonge 

anstataŭ ..artikolo4' (komerca). Same estas pri poitlipo (kurier) 

anstataŭ pakboto energie rifuzita; pri freto anstataŭ frajto; 

ankau debeto por ŝuldo, estas preferita al debito, kiu jam havas 

apartan signifon.

S-ro Cart notas tiujn rimarkojn kiuj absolute ne estas voc

dono: li petas ke oni sendu al li sian opinion por ke Ia Lingva 

Komitato ekzamenu ĉu rekomendo de Ia vortoj estu farata.

S-ro Kreuz respondas al tio, ke rekomendo de vortoj tute 

ne suficas por certigi la nuran uzadon de aprobitaj vortoj, sed 

ke oni devus oficialigi tiujn vortojn kaj konatigi la rifuzitajn 

formojn. Nur el tia procedo povos kristaligi unueca formo de 

nia lingvo kaj de faklingvo speciale. Kvankam plimulto uzas 

nur unu formon kaj senkon vende uzas gin, la Lingva Komitato 

neniel zorgas pri tiu necesa ordigado.

La ĉeestantoj plene aligas al tiu opinio por eviti kaoson en 

la lingvo.

S-ro Cart akceptas agi laŭ la rekomendo.

S-ro Edmonds parte legas interesan manuskripton de S-ro 

Rollet de I’ Isle pri lia jus verkita 40-paĝa nova lernolibro en

havante novan metodon por la instruado de Esperanto per leg

ado kaj rezonado.

La metodo konsistas el tio, ke oni lernas traduki esperantan 

tekston, uzante vortaron, kaj reciproke traduki nacilingvan tekston, 

uzante vortaron nacilingva-esperantan.

Oni proponas kaj decidas transdoni la manuskripton al la 

Generala Sekretario de C. K. por eventuala pritrakto en la 

Komitato.

S-ro Hromada petas ankoraŭ informon de delegitoj pri aliaj 

provoj de vortaro.

S-ro Ellersiek sciigas ke li intencas eldoni liston de branĉo- 

nomoj kiujn li tradukis por Mosse kiel aparta libro. Li krome 

sciigas ke Mosse eldonos kiel eble plej baldaŭ komercan gazeton 

en Esperanto, Cu semajne, Cu monate, Iau la eventuala nombro 

de abonontoj. Minimuma bezono estas 5.000. La saman eldon- 

ciferon Mosse disponas por propagando. Li proponas rezolucion 

iaŭ kiu K. ft. kaj UEA estu petataj kolekti por Mosse la necesan 

minimuman adresciferon. AI demando pri proksimuma prezo, 

S-ro Ellersiek respondas, ke gi estos 0.25 Mk.

Opinion de S-ro Wadham, ke ..Ekonomia Kuriero44 povus 

esti mortigita per tiu nova gazeto S-ro Kreuz neas, dirante, ke 

gi ne plu aperos.

Oni decidas transdoni la proponon al K. R. por esplorado 

kune kun UEA.
P

Post tio, oni akceptas proponitan rezolucion pri gramofon

diskoj de S-ro Bonnard, Bizerte (Tunizio), kiu tekstas laŭjene.

S-ro Bonnard el Bizerte, rekomendas, ke estu uzataj 

gramofondiskoj kun modelaj tekstoj en Esperanto, kiuj lernigus 

al la komencantoj la korektan elparolon de Esperanto.

La Internacia Kongreso rekomendas al la komencantoj la 

uzadon de la skribmaŝino kaj de la gramofono.

La skrib intino familiarigos precipe la literojn proprajn al 

Esperanto; gi akcelos kaj faciligos la unuajn lecionojn, kaj la 

kunmeton de materialo por konversacio kaj komerca korespondada,

La gramofono ripetos frazon en Esperanto tiom. kiom estas 

necesa, por ke la orelo kutimigu kaj ke Ia parolo reproduktu 

tiun frazon.

Modelaj gramofonaj diskoj donos Ia bonan elparolon kaj 

povos esti turnataj pli au malpli rapide. Oni povos kutimigi al 

konversacio pli au malpli rapida.

Aliaj diskoj faciligos Ia komprenadon de Esperanto e l

parolata de komencanto, eĉ japano, arabo . . .  ktp.

S-ro Kreuz aldonas ke C. K. jam faris la neceson por 
fabrikigi diskojn.

D-ro Nuyts sciigas Ia aperon de doktora tezo de S-ro 

Poncet pri vakcinado kaj, gratulante S-ron Poncet pro la al

donita resumo, rekomendas gian uzon por varbado en sciencaj 

rondoj. La tezo mem estis kompilita dank’ al internacia help

antaro esperantista.

Montrigas ke rilate la kreon de komerca adresaro ne tre 

multe estas farita. Oni akceptas la rekomendon de S-ro Hromada 

al Naciaj Societoj fari sian eblon por baldau aperigi kie eble plej 

detalan adresaron laŭ la jena formo:

La konferenco, audinte raporton ke, en kelkaj landoj, not

inda nombro da firmoj havantaj esperantiston inter sia oficistaro, 

deklaris sin pretaj respondadi eksterlandajn leterojn en Esper

anto kaj enkonduki tiel internacian kometcan korespondadon, 

petas al Naciaj Societoj Esperantistaj fari ĉiun klopodon por 

starigo de adresaro de komercaj firmoj ankoraŭ dum la nuna jaro.

S-ro Spielmann je Ia nomo de Internacia Ligo de Esper

antistaj Poŝt- kaj Telegra! - Oficistoj (I. L. E. P. T. O.) prezentas 

la jenan deziresprimon, kiun la konferenco decidas transdoni al 

i C. K. por launecese fari.

La Internacia Ligo de Esperantista Posta kaj Telegrafa 

Oficistaro kaj la Internacio de I’ P..T. T. Personaro, konsider

ante ke la telegrafo estas unu el la plej gravaj helpiloj de P 

Komerco, proponas ke la Internacia Konferenco por la uzo de 

Esperanto en Komerco petu la venontan Kongreson de la Inter

nacia Ielegrafa Unio, kiu kunvenos en Paris, dum venonta 

septembro, decidu:

1« akcepti Esperanto kiel klaran telegramlingvon por la 

internacia telegrafio,

2« akcepti Esperanton kiel klaran lingvon teiegraman en 

la prokrastitaj telegramoj, en la rilatoj kiuj akceptas tiun specialan 

servon. Tiaj telegramoj estu signitaj per la literoj: L. C. E. 

(langage Clair esperanto).

Kiel lastan punkton oni akceptas rezolucion de ..Esperanto 

et Commerce44, kiu rekomendas la fondon de komercaj asocioj 

esperantaj en Ĉiuj landoj, kie ili ne ankoraŭ ekzistas. Tiuj ĉi 

asocioj devos interŝangi informojn kaj iel esti en konstanta inter

rilataro.

Same estas akceptata rekomendo de S-ro Balkanyi: ..Lau 

spertoj de kelkaj vojagoficejoj kaj fremduloficejoj, oni povis 

faciligi la vojagon por grupoj de esperantistoj, pro kio la kon

ferenco rekomendas, dum vojagoj, arangi Cion per tiaj oficejoj, 

kaj ia oficejoj arangu pli ofte vojagojn per Esperanto.*4

Oni sciigas al demando pri la tuta nombro de aligintoj al 

la konferenco, ke la listo estos kompletigata kaj publikigata.

Listo de Korporacioj aligintaj 
al la Komerca Konferenco de Paris.

1.
2.
а.
4.
5.
б.
7.
8. 
9.
li.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

n
n

*»
*>
n
ti
n
ti

n
ii

i*
*•
n
n
*i

i»
»
ii

ii

(Laŭ sekvo de la aliga tago.)
Komerca Cambro en Paris.

de Belga Luksemburgo en Arlon. Belg. 
en Bizerte. Tunizio, 
en Lifege, Belg. 
en Nimes, Franci, 
en Sienna. Ital. 
en Hradec-Kralovl, Ceĥosl.
Greka, en Paris.
Franca-Albana, en Paris.
Franca-Finlanda. en Paris.
Pranca-Bulgara, en Paris.
Franca-Greka, en Paris.
Franca-Azia. en Paris.

Nacia Komitato de Ekonomia Ekspansio en Centra kai Orienta Karopo, en P 
rranca-Malta Asocio, en Paris.
Pranca-Persa Komitato, en Paris. f
Komerca Cambro Franca en Japanujo, en Paris.
Komerca Cambro, en Portland, Oregon, U. ŝ. A.

en Versailles, 
en St. Brieug, Franci, 
en Carrare, Ital. 
en Lucce, Ital.
Franca de Svedujo, en Paris.
Saumur, Franci.

«i n Potenca, Ital. '
Konsulta Cambro de Artoj kaj Manufakturo, e* Mer*?. Fi 
Komerca Cambro en Arad, Ruman.

en Praha, Cefiosl. 
en Venezia, Ital. 
en Fiume, Ital. 
en Budapest, Hungar.

n
ii

»
ii

*
i»
n
9

n

ii

9

n
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Mi
33. n en Pittsburgh, U. ŝ . A.
34. » I » en Auch, Franci
35. en A lbany, . U. A.
36. en Quebec, Kanado.
37. * en Konstantinoplo.
38. ** *• en Vizeu, Portugal.
39. »» Franca, en London.
40. n *• Sta Cruz, U. ŝ . A.
I I . n r Franca, Bruxelles, Belgujo.
42. n P  ■ Arezzo, Ital.
43. n 9 Beauvais. Franci.
44. n n Gorizia, ital. 4
45.

46. Komerca ĉam bro  Franca en Buigarujo.
47.
A I \ « fi Villingen, Virtemberg, Germ.

A S . t» Freiburg i. B , Germ.
49. «I r ita la por Svislando. Genĉve. j
50. n n Franca. Madrid, Hisp.
51. t» . m Moron de la Frontera, Hisp.
52. • n Pilsen tP lznk ĉeĥosl. I
53. n n Novara, Ital.
54. n n Sev ila , Hisp.

' 55. 9% n Cosenza. Ital.
56. f» f Mantua, Ital.
57. y> Reus, Hisp.
58. n Solingen. Germ.
59. f> •t Calcutta, H indujo i
60. n ** Ateno, Greklando.
61. n n Cremona, Ital.
62. n n Krak6w, Poi.r  r  _ ^  ^  « •  «r ■ •

63. Komercaj''Cambroj de Virtembergo, reprezentita per la Komerca ĉam bro  de 
Stuttgart.

Komerca ĉam bro , Gavada, Greklando.
Trafika Unuigo, DUtseldorf, Germ.
Komerca ĉam bro , Barcelona, Hisp. 

m + Lecce, Ital.
«« „ Hala. Paris.
„ „ Lodi. Ital,
n „ Esp i nho, Portug.
r t. Klboaul, Franci.

Franca Federacio de Metalurgio, Paris.
Sindikata fam bro de Komerco kaj de la fabrikado de m eta lartis to] , Paris. 
Komerca Cambro, Padova. Ital.
Urba administracio, Zagreb, Sudslavio.
Sindikato por Eksterlanda Komerco.
Regna Sindikato do la Germana Industrio, Berlin.
Komerca Ĉambro. Brest Franci.

„ „ Ostende, Belg.
n ’ n Tarare, Franci. 
n n Salzburg, Austrio.

Germana Unio de Ieknikaj-Sciencaj Unuigoj, Berlin.
Sindikata ĉambro de I’ Fabrikantoj de kranoj kaj de k u pro** tor ni stoj. Paris.

n n de manufakturaj flaneloj, Paris.
Konsulta Ĉambro, Kethel, Franc.
Komerca Cambro, Osijek, Sudsl.
Centra Oficejo de la Komercaj kaj Industriaj ĉambroj ( lo s lo v a k a j, Praha. 
Komerca Cambro Franca, Valparaiso, Cilio.

« * Belga, Paris.
Komerca kaj Industria Cambro, Koma.
Komerca Ĉam bro Portugala, Paris.
Unio de fervojaj kaj aŭtomobilaj transportoj, Paris.
Komerca Cambro. Petersburg (V irg.), U. Ŝ. A.
Cambro de Komerco kaj ŝipveturado, Barcelona, Hisp.
Konfederacio de Komercaj kaj Industriaj Grupoj de P'ranc!ando, Paris. 
Internacia Komerca ĉam bro , Franca Nacia KomiL, Paris.
Komerca Cambro Franca-Ceĥoslovaka, Paris.
Komerca Cambro, Abbeville, Franci.
Pariza Sindikato de flakon-vitrafoj, Paris.

Komerca ĉam bro , C iuj, Kumanujo.
« n Timisoara, Kum.

Komerca Konsilantaro, C iu j, Kum.
Komerca ĉambro, Bolbec, Franci.

Konsulta ĉambro de /V toj kaj Manufakturoj, Fertl*M acl, Franci.
Komerca Ĉambro, Peklu, Vinujo.

«* •  Tien-tsin, flinujo.
n t* Ĥ ina en Siamo,
n „ Makassar. Oceanio.
ff n Milano.
n ltala. Tunis, Tunizio,
n n Casablanca. Maroko.

Generala Konfederacio de m eblofabrikado; de Franclando, Paris.
Sindikata Ĉambro de Komerca Organizo, Paris.
Komerca kaj Metia ĉambro de Odistrikto de Verviers, Belg.
Societo de P vojaĝistoj de la distrikto de Verviers, Belg.
Sindikata ĉambro de la Industrio kaj de I ’ Komerco de pasamentoj por sinjor
inoj, Paris.

117. Komerca ĉambro, Bougie, Alĝerio.
118. Komerca kaj Industria Asocio, Bari, Ital.
119. Komerca ĉambro. Reichenberg, ĉeĥosl.
120. Komerca kaj Industria ĉambro, Gyftr, Hung.
121. „ * „ „ Miskolcz, Hung.
122. Respublika Komitato de Komerco, Industrio kaj Agrikulturo, Centra Sidejo

L> MM in

64
65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
50.
51. 
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88,
89.
90.
91.
92.
93.
94. 
Y5.
96.
97.
98.
99. 

100.
Ol.

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108. 
109.
I IO. 

lli. 
112.
113.
114.
115.
116.

139.
140.

141.

142.

143.
144.

145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152. 
i 53.
154.
155.

156. 
IVI.
158.
159.
160. 
lb i. 
162.
163.
164.
165.
166. 
I  (»7. 
168. 
»69.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
IHO.

1 8 1.
182.
183.
184.
185. 
185a

Asocio de ŝipveturaj Interesoj de Gent, Gent (Gand), Belg.
Sindikata ĉambro de kaŭĉuka kaj parencaj industrioj, Paris.
I rafika Unuigo de Grenoble kaj de Dauphine, Grenoble.
Konfederacio de Komercaj Korporacioj Hispanaj, Cdrdoba.
Komerca ĉambro, Toulouse.
Komerca kaj industria Ministerio de Kumanujo, Bucaresti.
Ekonomio Instituto de Kumanujo, Bucaresti.
Komerca ĉambro, Bucaresti.
Granda Komerca Konsilantaro, Arad, Kum.
Komerca ĉambro, Brescia, Ital.

« n Hastings. Gr. B rit
Nacia Komitato de I ’ Konsilantaro de la Ekstera Komerco de Franc lando, Paris. 
Scenca kaj Turista Asocio de Ia lernantoj de P Prepara Koloni-Lernejo, Lyon. 
Generala Unio de Teknikaj Lernantoj, Paris.
Komerca ĉambro, Pecs, Hung.

n .  Sopron, Hung.
Komerca Instituto SL Ignace, Antwerpen, Belg.
Asocio de ĉeĥoslovakaj ingenieroj, Praha.
Asocio de la hungaraj komercistoj, Budapest 
Frem du toficejo, Budapest.
Komerca kaj Industria ĉambro, Verviers, Belg.
Komerca Ĉambro, La Spezia, Ital.

» w Orllans.
w Valencia, Hisp.

» „ Stuttgart, Germ.
•  * Gand (Gent), Belg.

Federacio de Detalkomercistoj. Paris.
Internacia Asocio de Ia oficistaro de P. T. T., Wien, Austrio.
Internacia Unio de la oficistaro de P. T. T., Paris.
Cambro de Komerco, Industrio kaj ŝipveturado, Palma de M ailena.
Federacio de la Brazilaj Komercaj Asocioj, Kio de Janeiro.
Komerca Ligo, Kio de Janeiro.
Asocio de Komercoficistoj, Rio de Janeiro.
Svisa Societo de Komercistoj, Sekcio Zurich, Zurich.
Foiro de Paris.

„ „ Malmtt. 
w „ Barcelona.
„ „ Frankfurt a. M.
* * VVien.
* * Ljubljana, Sudslavio.
„ „ Praha.
n n Danaig.
„ » Leipzig (samtempe repr. de Interfoira Komisiono).
„ ?, Reichenberg.
* ff Kftnigsberg.
„ » Budapest.

* * „ Valencia. ■
* Padova.

123.
124.
125.
126.
127.
128. 
129. 
»30.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

Paris.
Komerca kaj Industria Cambro, Milano.
Komerca ĉambro, Hradec-Kralovtf,
Asocio de Bank- kaj ^parkasoficisto) en ĉeĥoslovakio, Praha. 
Komerca ĉambro, Danzig (Libera urbo).

*  •  Pisa, Ital.
Sindikata ĉambro de generala liverado por suoj, Paris.
Societo por la Ekspansio de mondrilatoj de Gent, Gent (Gand)f Belg. 
Komerca ĉambro, Antwerpen

n „ Moulins, Franc. t
n „ Bari, Ital.

Respublika Komitato de Komerco, Industrio kaj Agrikulturo, Lyon. 
Societo de Civil-Ingenieroj de Francujo, Paris.
Komerca kaj Industria ĉambro, Wiesbaden, Germ.
Kongreso de Komercaj kaj Industriaj ĉambroj Germanaj, Berlin. 
Federacio de ĉenoslovakaj industriuloj, Praha.
Legacio de Latvio, Paris.

Registaroj sendintaj oficialan delegiton.

186. Franca: S-ro M. Leonard, Cel-adjunkto rie la M instro Kabineto de Komerco,
Industrio kaj de P. T. T.

S-ro Chss. Henry, Subfelo de I’ C ivilkabineto de I’ Ministra Prezidanto kaj 
de la Milita Ministro.

187. H ina: S-ro Wonn Kenn, delegito de T Ministerio de Publika Instruado de
Hinujo.

188. H ispana: S-ro Torres v Quevedo, hispana delegito fce la Ligo de Nacioj.
S-ro Vicente Ingi ada Ors, profesoro Ĉe la Supera Militlernejo de Madrid.

189. Germana: S-ro Prof. D-ro Dietterle, Ministerio de la Internaj Aferoj, Berlin. 
I89a. Hungara: S-ro Gesztesi, Eksa Ministeria Sekretario.
190. japana: S-ro Usami, membro de I'sekretariejo japana ĉe ia L. d. N.
191. Latva: S-ro Dobkevitch, Konsilanto ĉe ia Latva Legacio. Paris.
192. Persa: S-ro D-ro E. Privat, Teknika Konsilanto de la Persa Delegacio ĉe la

L. d. N.

193. Rumana: S-ro g ra n d in d u s tr io  Fischer kaj profesoro A. ĉe , delegitoj de la
Komerca kaj Industria Ministerio Rumana.

1**4. Cenoslovaka: S-ro Ŝpaĉek, Komerca atapeo ĉe Ia ĉeĥoslovaka legacio, Paris.

Komercaj entreprenoj, privatfirnioj kaj diversaj.
Gigue! Frire* & Cie., «egejoj, Lyon, Franc.
Generala Agentejo de Asekuroj, Chantillv, Oise.
„Produktoj Palm i", Lyon-Villeurbanne, Franc.
Klasigiloj kaj tlipkestoj „R S“, Paris.
Pista bloj Boumois, akceorajoj por Ford-aiitomobiloj, Paris.
Firmo Revnier, Mebloj, antikvanoj, Lyon.
Jurnalo j „Le Cuir* kaj „Le Cuir Illu s tra , Paris.
Grandhotelo de Oostduinkerque, Bel#.
Presejo V Polgar, Paris.
Internacia Librejo Selecta Bucaresti.
Lernejo „Pigier**, Paris.
Firmo Moussier, Ligno pogrande, Vienne, Franc.
Pumpiloj „MouvexM, Paris.
Serrano O imo, Komisioj, Cordoba, Hisp.
Heroldo de Esperanto, Horrem b. Ktiln.
Gebr. Jung, presejo kaj eldonejo, Horrem b. Kfiln.
Jurnalo „La Komerc isto de Verviers kaj de T distrikto de Verviers**, Belg. 
Merkur Kotftipar, Gyflr, Hungar.

Deny Fils & Cie., Fabrikantoj de seruraĵoj kaj ornam-metalartikletoj, Paris. 
Dr. Vogtsche Bank, bankejo, Stuttgart.
Glaciejoj Duchochois, Boulogne s. m.
Societo de Ita lo j Sandvik, Paris.
Ellersiek & Borel, Esperanto-eldonejo, Berlin.
Otto Scheurmann, Charlottenburg-Berlin.
H. Stanizewski, Berlin. »

Bulteno de la Automobilo kaj Sindikato de la Sporta kaj Turista Gazetaro, 
Paris.

Poultier & Cie., F^ntreprenoj de afiiado, Paris.
Jurnalo „Le Bois4* (La Ligno), Paris.
L. Rigault, vinkomercisto, Beaune (Cote d’or), Franc.
E. J. Goudsmit, hotdogoj pogrande, Rolterdam, Nederl.
Establoj Renault & Co., Tanejo, ChAteau Renault (I. & L.), Franc.
F. Montperoux, lan- kaj kotonfadeno!, Vienne (ls<*re), F ram .
Bo hin Frfcres, Vitrejoj, Paris.
Lernejo .,Pigier*\ Perpignan, Franc.
Revuo ..Vie li la Campagne** (V ivo en la kamparo), Paris.
Establo) Nanquetie. Paris.
Burkard A Co., Fabriko de laĉoj por puntoj, Paris.
Federaciaj fervojoj, Bern.
G . Garnier, Grandindustriulo, Paris.

195.
196. 

; 197.
198.
199. 
2t>0.

i  201. 
202.
203.
204.
205.
206. 

t  207.
208.
2t>9.
2 )0.
211.
212.
213.
214.
215.
216. 
217. 
2 8.
219.
220.

221 .
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
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234. Revuo „La Progm o " ,  C. E. / i , Praha.
235. H o m u lo  Grupo da la Komare* Socialo da Zurich.
236. Vivamo) Ltd., London.
237. Slipara Komerca Lanugo de Clermont-Ferrand.
238. Revuo HTila Internationa! Language", London.
239. Cantra Lamajn da /ir io j kaj manufakturoj, Pari».
240. P, Marly, vinkomercisto, Hordean!.
241. Jurnalo «La Tribuna", Pari».
242. Naderlanda Esperanta Komerconta jo, Koltorda m.
243. F irm o Haliiman, Fenestro-vitro), Paris.
244. Jurnalo «Espero Katolika4*, Pari».
245. A . Lefevbre, librotenado. Pari».
246. SI. Kaphael {jintjina, Paris.
247. Bratka instituto die Librotenado, Rio de Janeiro.
248. Rotterdamsche Konfektiefabrik, Rotterdam.
249. Turuma Ofica jo da Versailles kaj Ĉirkaŭajo. Versailles.
250. /Dubois & Perron, Fabrikanto) da kuireja artiklaro, Villeneuve la Garenne, Franc.
251. La Journee industrielle*, Paris.
252. P. & O. Dubois et Co., kuireja artiklaro, S t  Amand-ies-Eauz, Franc.
253. Bankejo Qebr. Arnhold, O re ada .
254. Esperanto Commercial Service Bureau, Cteveiand (O h io ), U. Ŝ. H.
255 uanaraia Direkcio de peltoj, Bern.
256. Kunacisto A. Van Assche, Antwerpen.
257. I-e mejo Berlitz, Paris.
258. /apoteko Rousseau, Levallois-Perret (Seine).
259. La Gazeto de Farmacioj, Paris.
Zbo. E. fontaine, metalartikletoj, Pari*.
26L Jurnalo „La Movado4*, Paris.
262. Revue des Pays du Nord, Pari».
263. Ravuo «.France Europe Orient", Paris
264. Baudet Donon & I i lb e r to , najloj kaj helpmaterialo por $uoj, Pari». ^
265. Franca Societo de pakmaterialo el armita ligno, Paris 
M u  Moderna Societo de masonado, Pari».
267. indekso de Led-industrioj ka] Jurnalo „La Teknika I*edo“, Pari».
268. Las /Miaire» d'Avenir, Paris.
269. /lm on  & Roux, materialo por k o n fe k c io j . Pari».
270. P , Balin, eldonisto, Paris.
171. O. Gourde de, Parkedfabrikauto, Melun, Franc.
272. Hotelo Avenida, Pari».

273. touesnon A Co., Fabrikantoj de Muzikinstrumentoj, Paris.
274. G. Daniel, skulptisto kaj dekoraciisto, Pari».
275. O . Dubui»»on, elektraj artikloj, Le Havre.
276. Bernard Pagas, Metalurgiaj produktoj, Toulouse,
277. Establoj Berton & Sicard, M etapsik io j, Avignon, Franc.
278. Establoj Garnier, Sanhajo j kaj /inferejo), Paris.
279. L. Rambaud, Fabrikantoj de farboj kaj glazuroj, Aubervilliers, Franc.
*80. H. Farman, konstrukcioj de aeroplanoj, Billancourt.
281, Faure, Vinkomercisto, Bordeauv. .
^B2. Garage» Moderne* (Modernaj aŭtomobilram izoj), Pari».
283. A. Goumain, Mastro-abonisto. Poris.
284. Steuogrnfimaginoj «Granti jean", Paris.
285. Societo Mouchel & Partnars, London.
286. J. Hubert. KorkStopiloj de Litge, Nerac, Franc.
2H7. Jcanrenaud & Co., Librotenada sistemo C. S. M., Paris.
288. Vojag-agentejo „E sp r in te ^ , Paris.
289. Laboratorioj Drouet d  Plat, Ruell S. & O ., Franc.
290. Kukejo kaj Frandajo Luneau, Paris.
291. V . Mareeba!, Mebloj, Paris.
292. Firmo Montargad, Oleoj kaj kafoj, Marseille».
293. Fabriko da Veturiloj, Moreau-Asselin. Tour». '
294. H. N onin, Gardenkulturisto, Chatillon ». Bagneuz (Seine), Franc.
295. Societo Dentclair, Pari».

't>. G . Paseblis, Fabrikanto de kemiaj produktoj, Paris.
£97. L. Picard, Fabrikanto de Metal-sigeliloi. Pari».
298. La K lube de Pari», Vendado je kredito, Pari».
299. Sebastien Frfrrea, Ligno-Negot istoj, Pari».

300. Komerca Societo de Lado! M  Mailto), Pari».
301. Presejo Solsona, Paris.

302. Sourv, Koi sto kaj Eksportanto. Paris.
103. L. Taulin, Fenestro-vitroj pogrande, Paris.
304. A. Taveau, Mekanikaj konstrukcioj, Paris.
305. Petrol-Societo ,,Jupiter'*, Paris.

306. ..Espero", Societi» de R e p re n ta d o  kaj Komerco, Bucuresti.
307. Komercista Asocio da Jaslo, Poi.
308. Anonima Societo Mathis, Strasbourg.
309. Komerca Asocio de Rio de Janeiro.

310. Coutea u*, Prezidanto da la Esperantista Federacio de Paris.
Sl i ,  Th. Cart, Prezidanto de Esperanto-Akademio, Paris.

312. Robert, Profesoro Ce la Komerca Lernejo de la maldekstra Bordo de V Seine, Paris. 
Brazila lnstituto de Librotenado kaj Komerca Akadem io. Rio de Janeiro.

314. Hudson Hawiey, „La Asociita Gazetaro de Ameriko*1, Paris.
315. Forster Fr*res, Fabriko de motorcikloj, Hinwil. Svis.
316. Societo de Katolika lnstruado S. C. U. D . O . S., Firenze, Ital.
} ! ! •  Societo, Vojagoficejo de la hungaraj ^tatfervojoj, Budapest
318. Arkitekto G lnermout, Moulins, Franc.
319. B. Goldstein, negocisto. Senta. Sudslavio.
320. E. Rosenfeld, Modartikloj, Senta. Sudslavio.
321. Jurnalo «Kataluna Esperantisto*', Barcelona.
322. Jurnalo «Frankfurter Zeitung“ , Frankfurt a. M.
323. Eldonejo Rudolf Mosse, Berlin.
324. Rbenania Denta! Co., Wiesbaden.
325. H ir i & Saha, Esperanto-Fako, Eldonejo, Leipzig.
326. , AV eatoni E lectrice s*Gravenhage, Nederl
327. Apotekistino Oflerhaus, s’Gra valihaffe, Nederl.
328. Firmo Titka. fabrikoj de alumetoj, ^okolado ktp., Kaunas, Litovio.
329. L. Cuzon, Agento, Paris.
330. Societo da Farmacio, Antikorpon*
331. Societo ,,HygienoP\ Paris.
332. Le Progris Meroea in. Casablanca. Maroko.
333. Dupuv-C hautard, Militistaj kaj Civil*liveradoj, Paris.
334. „ l.a  Mutuelle“ , Popola Universitato de Verviers kaj Cirkauajo.
335. Svisa Informoficejo por la liverado kaj debito d* varoj. Zurich.
336. Revuo «Les Echos", Paris.
337. ..Berliner Tageblatr, Jurnalo, Berlin.
338. C entra Dana Esperanta Ligo, Kttbenhavn, Dan.

W  Antverpena Komitato por internacia Komerca Lingvo kaj Loka Esperanto-Grupo.
340. D-ro Sante C osen tino , Bari. IU I. . .
341. M . Grosset. V irty  s. Seine.
342. M. Micbaelis de Rienai. Paris,
343. M . KnopL I  eatro Stelo, Puteaus, Franc.
344. H. Fiacher, Grandindustriulo, Bucuresti.

) 345. M. Laura», elekiro-ingeniero, Pari*.
346. Huline, Vienne, i sfere. ’ ^ - '
347. F r. D5ring, Frei bur ̂  i. Brsg., Germ.
348. Demarcy, Esperanto-Grupo, Beauvais, Franc, 

i 349. Eyquem. Prezido de S. F . P. E., Paris.
j  350. Centra Esperanto-oficejo, Paris, 
j 351. Chas. Edmonds, London.
| 352. E. Grosjean-Maupin, Paria. '

353. Deculty, Regiona Federacio de Massil C entra j Clermont-Ferrand, Fram .
354. Esperanto-Grupo «Konkordo4*. Clermont-Ferrand, Franc.
355. Pierre Multan#, Nourg la Reine, Franc.
356. F-ino Bonnet, Paris.
358. Laval, Esperanto-Grupo. A lais, Franc.
359. A. Junker, Kttln, parfumejo) (samtempe Konsilantaro de Germana Esperanto 

Asocio kaj de Revelo).
I 360. Systerman», Pari».

361. Holanda Esperanto-oficejo, Eennes, Nedarl.
362. Gustave Brat, Antwerpen.
363. de Swerts* Antwerpen.

I 364. Kataluna Esperanta Federacio (K. E. F.), Barcelona 
I 365. J. Pisa, Roma.

366. «Am ikaro Esperantista**, Lyon (Rhone).
I 367. Labens, Pari*.
I 368. Eugene Page, Noi»y le See. (Seine).

369. Litova Esperanto-Asocio, Kaunas, Litovio.
370. Esperantista Organizo de la Ofic-Havantoj de Urbo Wien, Austrio.
371. M iras Saint Ouen (Seine).
372. S-ino Farges, Lyon.
373. F-ino Spira, Komerca Kurso Esperanta, Antwerpen.
374 Ingeniero Pfanner, Levallois-Perret (Seine).

i 375. de Lajarte, Fontenay s. Bois, Franc.
I 376. D-ro Pamar», Paris.

377. Abato D uvauz, Pari».
378. Neis. Paris.

379. G . Entelmano, Grupo Esperantista de Rosny s. Bois.
SBO, Cameftcasse, Paris.
381. Paul Nyssens, Bruxelles.
382. Pierre Flageul, Internacia A*ocio de Esperantaj Stenografistoj, Issy les Moulineaux.
383. L. Agourtine, Paris.
384. D-ro Arama, Paris.
385. Raymond Dru, ingeniero-kemiisto, Paris.
386. Charles Marseille, ingeniero E. C. P., Paris.
387. F-ino Sanua, Direktorino de ia Lemejo por Alta Komercinstruado al junu l

inoj, Pari
388. Charles Vallois. eka-industriulo, Paris.
389. Maximiiien Vallois, ingeniero-kemiisto, Pari».
390. A . Va ona, advokato, Verona, Ital.
391. Andreole Bucuresti.

i 392. ingeniero Baire, Boulogne » Mer.

393. Internacia Ligo de Esperantistaj Po&t- kai Telegraf-oficistoj, Bern.
I 394. G . Facchi, La Spezia. .
; 395. Gvidlibretoj Thiolier, Paris, 
i 3%. Librejo Raffaello Guesti, L ivorno, tal.
397. Frankfurter Societi» t sdruckerei, Abtlg. Bucbverlag, Frankfurt a. M.
398. Tedecco, Librotenado, Verona, itai.
399. Radio-Club de Verona.
400. Kariip-Club de Padova.
401. Instituto Malpighi, Bologna, Ital.

402. Sekcio Verona kaj de I’ Lago de Garda de la itala Asocio por la Fremdul
trafiko, Verona, Ital.

Statistika resumo:
Aligis al la komerca konferenco:

11 ministerioj 
123 komercaj Ĉambroj 
43 komercaj kaj turismaj korporacioj
14 foiroj (krome ĉiuj foiroj de Europo per aparta komisiono)

193 firmoj kaj komercentreprenoj 
20  d iversaj interesatoj

en tu te : 404 entrepreno j e l 34 la n d o j de  5 kontinen to j.

Scienca Konferenco.
1 k» • • r '  li .

■ '  i  V '  •  t a  w  * «t B  JT  | i ,  a  - I .  * U  Z • T *  r  i%  * W w  . / f c a  /  jĝ P  '

Lasthore aligintaj institucioj:

Ministerio Komerca kaj Industria de Rumanio.
Brita Asocio por progresigo de Scienco, 
ĉenoslovaka Filozofia Societo.
Ceĥoslovaka Kemia Societo.
Filomatia Societo de Bordeau*.
Societo de Komerca Geografio en Bordeaux.
Aero-klubo Rega de Hispanio.
Medicina Societo de Norda Franclando.
Bibliofila Asocio Rumana
Universitato de Fuh-Tan, en Shangai
Akademio de Sciencoj, Artoj kaj Beletristiko, en Cordoba.
Hispana Amerika Societo Matematika, en Madrid.
Scienca Ateneo, en Valencia.
Aeronaŭta Milita Servo, en Madrid 
..Iberica*’, gazeto en Hispanio.
Jura Fakultato de Universitato, en Rio de Janeiro.
Societo de Medicino kaj kirurgio, en Rio de Janeiro.

! Brazila lnstituto de Historio kaj Geografio, en Kio de Janeiro.
Komerca Akademio, en Rio de Janeiro, 

i  Brazila Societo de Fiŝkuituro kaj Oceanografio, en Rio de Janeiro, 
j Agrikultura Societo, en Rio de Janeiro.
Brazila Asocio de Tipografio, en Rio de Janeiro.
Filozofia Fakultato, en Rio de Janeiro.

; Brazila Instituto de Librotenado, en Rio de Janeiro.
Radio-Societo de Rio de Janeiro.
~Prytanen M ilitari en Rio de Janeiro.
Instituto de Militaj Docentoj, en Rio de Janeiro.
Brazila Akademio cl» Odontologio, en Rio de Janeiro.
Medicina klubo ĉe Imperia Universitato, en Tokio.
Hungara Radio-Revuo, en Budapest.
Hungara Asocio dc la Eksteraj Aferoj, en Budapest.

; Asocio de telegrafistoj senfadenaj kaj kablaj, en Londoa.
Litova instruista Asocio, en Kaŭnas.
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TRA LA MONDO ESPERANTISTA n u n i

Kunveno de la Paris-regiona Federacio.

Pli ol 150 samideanoj tie la Pariza Regiono konvenis la 

26-" de Aprilo en Versailles, en la liceo Hoche, sub la prezido 

fle S-ro Couteaux, doktoro en juro. La unuan kunsidon prezidis 

profesoro Guabet, kaj la bankedon S-ro Cotlon, profesoro de 

Sorbono, ano de Franca Akademio. Multaj aliaj eminentuloj 

reestis: S-roj Ernest Archdeacon, Daniel Eyquem, Bonnaud, 

Grosjean-Moupin, Warnier, Aymonier, Rollet de I’ Isle. Nollet, 

Nesmy, Bastien, Legrand, Corret, Usami, Marcoux, Guinguenet, 

k. m. a. La raporto, legita de S-ro Couteaux, notis ke la 

Federacio nun entenas 28 grupojn, anstataŭ la 16 de Ia 1924.

sub la nomo: ..Hispana Esperanto-Asocio*1. Tria kaj fina labor

kunsido 12. V. antautagmezo, kun deziresprimoj pri la oficialigo 

de Esperanto.. Merkrede: ekskurso Sevilon. Al la kongreso 

aligis 107, partoprenis 46 samideanoj.

Nacia Kongreso 
de la Francaj Esperantistoj.
(Clermond-Ferrand, 30. — 31. V., I. — 2. VI.)

Unua tago: ekskurso al la banurbo Royat sub la gvido de 

S-ro Pillault, arkeologo.

Dua tago: je la 8-a okazis katolika diservo en pregejo 

St. Pierre-des-Miriimes, kun esperanta prediko de abato Ramboux. 

Ĉe la eliro estis disdonitaj la propagandiloj. Je la 10-a la mal- 

ermo de la Kongreso, en la amfiteatro de la Komerca Cambro, 

per la parolado de S-ro Mothiot, direktoro de la XVIl-a Regiono 

Ekonomia; ĉeestas ankan ia reprezentantoj de la Prefekto kaj 

de la Iniciata Sindikato. Prezidanto S-ro Rin, malnova samide

ano, aplaudegata sciigas ke li en la venonta lernojaro enkon

dukos Esperanton en la supera komerca lernejo. Poste salutas 

la urbestro. Labora kunsido: S-ro Delanoue, ĉefdel. de UEA, 

pri la praktika rolo de nia asocio, kies helpon uzis D-ro Poncet 

(Lyon) por sio medicino tezo Ĉe lo Universitato. Lo ĉefa 

sekretario de S. F. P. E., S-ro Couteoux, koj lo dua sekretario 

S-ro Petit, legas raportojn pri la jara agado. Lo kunsidantaro 

diskutas kaj akceptas projekton de regularo de K. R. S-ro 

Couteoux insiste invitos io froncajn samideanojn ĉeesti la 

Ĝenevan Kongreson. Lo raportoj de S-roj Cart, Warnier, 

!>elanoue, kaj de F-ino Bonnet, estos aprobataj. Oni sendas 

nanktelegramon al la franca gazetaro pro giaj simpatio kaj servoj, 

kaj saluttelegramon al generalo Sebert. Vespere, lo bankedo 

sub la prezido de S-ro Eyquem, kiun partoprenis ĉiuj eminent

uloj de la kongreso. Fine, lo kongresanoj Ceestis en Ia Urbo 

Teatro la grandan „Fclibron“ feston.

Tria tago: je lo 10-a la kunveno de UEA prezidita de S-ro 

Gĉnermont. Je la 11-a la kunveno de la Jus fondita „F'ederation 

du Massif Centro!*1, kiu elektis S-ron Thomas kiel prezidanton. 

Posttagmeze ia ekskurso ol la monto Puy-de-Ddme. Vespere la 

koncerto kun esp. teatrajo „La Morto de la Delegito11.

Kvara tago: automobilo ekskurso ol logoj koj banlokoj de 

Arvermo.

XIV-a Brita Kongreso.
(Leomington Spo, Pentekosto).

La Brita Kongreso, prezidita de P-ro Findloy (Universitato 

de Manchester) estis sukceso ĉiurilate: belo vetero, interesa 

urbo, bona organizo kaj amiko sento inter la ĉeestintoj (prok

simume 230). Plia kauzo de I’ sukceso estis la ĉecsto de nia 

amato oratoro D-ro Privat, kiu plurfoje parolis, ankau pri la 

internacia organizo de la movado.

La generala kunveno, kiel tiuj de la delegitoj de UEA koj 

de lo konsilanton) de B. E. A., estis tute amikaj koj versajne 

fruktodonaj pro la laboro farita. La impreso ricevita de Ĉiuj, 

post diskutoj pri organizo Ĉe la diversaj kunvenoj, estis, ke de 

nun la esperantista movado estas starigita sur firma bazo, kaj 

ke en la estonto la Naciaj Societoj kun BEA kunlaboros amike 

en Ĉiuj kampoj. Pri tiu rezulto estas tre dankindaj S-ro D-ro 

Privat, S-ro Merchant, la nelacigebla prezidanto de BEA kaj de 

Ko. Ro., gaja kaj bonhumora, kaj S-ro Ch. Edmonds, vigla koj 

laborema honora Sekretario de BEA koj Ko. Ro.

Okazis ankaŭ kunveno de la Radio-Asocio, ĉe kiu parolis 

S-ro Turner, redaktoro de la gazeto „Wireless Experimenter“, 

kaj dum kiu estis diskutita la propagando inter redio-societoj. 

Dum la generalo kunveno additis sendejo de Lord Robert 

Cecil rilate al la neceseco de Esperanto, koj paroladoj en angla 

lingvo de P-ro Findlay kaj de D-ro Privat, koj en Esperanto de 

D-ro Privat, ĉiuj disoudigitoj el Birmingham, kaj resenditaj el 

aliaj radiostacioj Chelmslord kaj Cordiff.

Unua Nederlanda Kongreso.
(Hilversum 30 Mojo -  I Junio).

Lo Gojlondo Esp.-Socioto invitis lo Neutralan, Katolikan 

kaj Laboristan Federaciojn al sia bela urbo por la I-a Nederl. 

Kongreso. Ciuj tri federacioj kunlaboris harmonie dum Io (uto 

kongreso. Ĝ i estis malfermita oficiale de P urbestro de Hiloer- 

sum. Post komuna tagmonĝo la kongresanojn etendis agrabla 

festvespero, sekvita de bolo. La sekvontan tegon okazis la 

kunveno de liberpensuloj. Ekskursoj bone sukcesis en la 

pentrindaj ĉirkauajoj. S-ro Schendeler koj pestro De Jonge 

belege porolis.

Lundon matene ĉiuj federacioj havis sian apartan generalan 

kunvenon. Dum la lasta kunsido oni priparolis organizajn 

demandojn kaj dauran kunlaboron de la federacioj. Unuanime 

oni decidis organizi la duan kongreson en Nymegen.

111-a Iberia Esperantista Kongreso.
(Cordobo IO— 12 Mojo).

Malfermo solenkunsido okazis IO. V. en la salono de 

Kordoba Urbestrejo, sub lo prezido de lo Statoj autoritatoj. Je 

la 3-a posttagmeze mal fermigis Ekspozicio de esperontajoj en la I 
galerio de lo „Circulo de Amistod“ . Ĝin patronis kaj priparolis 

la prezidanto de lo Akademio Kordoba. Vespere oni kunsidis
J *  ' . • ”1 ; ‘ ir  J. . I ( * * t! i  . W  • •» 4  *• * V  ■  i .* ,  •*. _  • . . K .  i .. */ t

por elekti la kongresestraron: S-rojn Azorin, Martinez, Berger, 

Serrano. Lunde, je ia 10-a, unua labora kunsido pri ia nomo : 

de Ia kastillingva unuigo. Je ia sesa oni akceptis la organizon

XII. Kongreso 
de Kataluna Esperantista Federacio.

21—24 majo 1925.

Lo kongreso okozis dum belego vetero en urbo Palma de I’ 

Carma insulo Mallorco. Ne nur la salonoj kaj kunvenejoj, sed 

la naturo per si mem jam donis specialon solenecon el ĉio.

Le 21. 5. voporŝipo alportis el Barcelono ia plej multon de 

la ĉeestanioj, inter kiuj kelkoj eksterlandaj gastoj. M allogoj 

samideanoj atendis la samideanojn ĉe la Sipo. Poste okazis kon

atigo generalo en la kunvenejo de Palmo Klubo, modele arane-



120 (24) ☆ E S P E R A N T O  & N° 6

ita kiel konstanta ekspoziciejo. Okazis solena diservo katolika 

kun esperanta prediko. Poste okazis vizitoj al ia autoritatoj, kie 

oni prezentis ĉele la eksterlandanojn. Kiel reprezentanto oficiala 

samtempe ankaŭ por UEA Ceestis S-ro Robert Kreuz, GenĜve, 

generala sekretario de Internacia Centra Komitato. Li faris Iau 

peto kelkajn alparolojn al la autoritatoj en Esperanto. Poste oni 

solene malfermis la kongreson. Posttagmeze estis laborkunsido

kaj ekzamenoj.

La 22. 5. estis la ĉefa tago kun la Floraj Ludoj. Ĝ i estis 

unika kaj karakteriza festo solena. La verdikto premiis 43 Sam 

id in o jn , kiuj aŭ persone au per reprezentanto akceptis de la 

regino de I’ Ludoj siajn dokumenton kaj premion. Kiel reginon 

la gajninto de P natura floro. S-ro Domfenfech elektis Carman 

fraulino!! Catalina Montaner de Palma. Post la granda ceremonio 

la standardoj de P diversaj grupoj ricevis memor-rubandojn el la 

mano de P regino. La Teatro Principa! estis plena je samide

anoj kaj multaj neesperantistoj, al kiuj multe impresis la tuta arango 

Kulminacia punkto de la tuta kongreso estis bankedo, oferi 

ita de S-ro Narciso Bofili, senlaca kaj oferema pioniro sur tiu 

ĉi insulo. Ceestis la bankedon 250 personoj inkluzive gastoj 

kaj reprezentantoj de la autoritatoj, i. a. de la urbestro. Okazi* 

oficialaj salut-alparoloj ĉe la grandioza bankedo. Pin la nomo 

de KEE parolis la prezidanto S-ro Delli Dalmau, por la grupo 

de Palma S-ro Bofili, cetere entuziasme laudita de ĉiuj ĉeest- 

antoj. S-ro Kreuz faris la toaston al la regino de P Floraj Ludoj 

Poste parolis ankoraŭ S-ino Osmond - London, S-ro Berger- 

Cdrdoba k. a. La feston regis nesuperebla, varma amikeco kaj 

granda entuziasmo.

Matene estis okazinta la lasta laborkunsido, je kies fino okazis 

propaganda parolado mallonga por UEA. Oni ankaŭ decidis 

sendi simpati-telegramon al la ĉelgvidanto de nia movado S-ro 

D-ro Privat.

Posttagmeze je la kvina horo estis belega koncerto en teatro. 

Vespere oni povis gui la karakterizajn katalunlingvajn kantojn 

de „Orferf Mailorqui“.

La 23. 5. kaj 24. 5. estis dedicitaj al vizito de vidindaĵoj kaj 

ekskursoj tra la tuta insulo per fervojo kaj automobiloj.

La 24. 5. nokte la ne-insulanoj reveturis komune kaj vive 

adiauitaj per Sipo al Barcelona.

Resume oni povis konstati, kiom bone fundita estas KEE 

kaj kiom gi progresas, dank’ al modela disciplino kaj intereso 

individua de siaj membroj.

XIV-a Belga Kongreso.
(Verviers, 31. V. — 2. VI.)

Sabate, je la 20« horo, solenakcepto de la kongresanoj en 

la Cambro komerca. Parolado de S-ro Ce pri la movado en 

Rumanio. Dimance je la 10« la 120 kongresanoj iris kun la 

standardoj al la urbodomo, kie ili estis oficiale akceptitaj de la 

burgmestro kaj la urbestraro. La akcepto — post la paroladoj
i . *  i . » • ,  ■ * ..■ * . i* r

en Esperanto kaj en la franca — la honorvino estis proponita 

al la kongresanaro. La generala kunsido okazis en la Ĉambrego 

cle la Popola Universitato sub la prezido de S-ro Cogen Tie 

oni audis la raportojn de S-ro Pĉtiau kaj Mathieu, kaj la sa

lutojn — buŝajn kaj telegramojn — de la eksterlandaj samide

anoj. Poste oni bankedis, sendis saluttelegramon al la Rega 

Moŝto, faris viziton al la muzeo Renier. La tago finigis per 

koncerto en la salono de P Emulation.

XIV-a Germana Esperanto-Kongreso.
La XIV* Germana Esperanto-Kongreso en Magdeburg dum 

Pentekosto 1925 signifas novan multvaloran venkon. Estas grava 

fakto, ke ĉiuj paroladoj de la solena malfermo estis disradiataj

per la du elsendaj stacioj de Leipzig kaj Dresden en la tutan 

mondon. Okazis la unuan fojon, ke ĉiuj paroladoj de iu kon

greso en tia maniero estis disaudiijataj. Ni Suldas dankon por 

tio al S-ro D-ro E. Jager, la prezidanto «de P Komita'o por 

akcelado de internacia lingvo por radio”, kaj al nia stnlaca sam

ideano K^fl Minor, Hamburg, kiuj Cion perfekte arangis. Ankau 

la tutmonda auskultantaro ne forgesos profunde danki la ŝtat- 

germanan poŝtministerion por tiu ĉi subtenado de nia afero-

Pri la kongreso mem. La L. K. K. laboris bonege kaj ri

koltis ĉiam kaj Cie nur meritplenan laudon. Dum la interkonatiga 

vespero sabate la ĉeestantaro estis salutata de P prezidanto S-ro 

Fuhrmann kaj per prologo de F-ino Fraedrich. Kantoj, deklame] 

kaj riĉenhava programo zorgis pri vere amuziga kunveno.

La solena malfermkunsido dimanĉe staris sub la signo de 

radio. La impreso ne estas priskribebla Regis vere edifa at

mosfero. F-ino Kiister, la senlaca sekretariino kaj iniciatintino 

de P kongreso, salutis la proksimume 500 ĉeestantojn per belega 

prologo de Zanoni. La prezidanto de G  E. A., D-ro A. Stechc. 

Leipzig, per impresplena parolado konvinkis ĉiujn en scienca 

maniero pri la graveco de nia lingvo kaj menciis lerte la hodiauan 

progreson de Esperanto. Por la supera prezidio de la registara 

distrikto Magdeburg salutparolis la regna vicprezidanto D-ro 

Hausmann. La vicprezidanto de P Stata polico D-ro Menzel 

konstatis, parte germane, parte esperante, la gravecon de Esper

anto por la policaj kaj kriminalaj servoj. La reprezentanto de 

P Magdeburga magistrato, urba lernejkonsilisto Ltischer, sub 

grandega aplaudo komunikis, ke la magistrato enkondukis oficiale 

la instruadon de Esperanto en la urbaj lernejoj. 37 geinstruistoj 

instruas nuntempe en 60 klasoj HOO gelernantojn. Grava. tre grava 

sukceso estas do la komenco de oficialigo kaj enkonduko de 

Esperanto en la lernejoj. Mi deziras, ke multaj urboj de P mondo 

imitu Magdeburgan. En la nomo de UEA parolis Direktoro Jakob 

el Ĝenevo kaj por la Germana Esperanto-Instituto ties direktoro 

profesoro D-ro Dietterie, sciigante, ke dum la pasinta jaro en 

Germanujo okazis 587 kursoj kun pli ol 10000 partoprenantoj. 

Impresige salutis la telegrafa direktoro en Ia stata poŝtministerio 

S-ro A. Behrendt el Berlin la kongreson. Ankaŭ delegitoj de 

la germanaj Esperanto-organizacioj alparolis la kunvenon.

Posttagmeze okazis diversaj fakkunsidoj; lunde du laborkun

sidoj. Post dekjara sukcesplena gvidado eksigis el la estraro 

de G. E. A . la prezidanto D-ro Steche. Kun bedaŭro sciigis la 

aŭskultantoj lian decidon kaj montris per longdaura aplaŭdado 

al ĉi tiu vere eminenta pioniro de nia movado, kiom da altestimo 

kaj profunda danko ili sentas por liaj meritoj kaj sindonemo fa

vore al G E. A. Li promesis pluan subtenon kiel nova membro 

de la konsilantaro. Prezidanto oni elektis D-ron E. Kliemke. 

Berlin, kaj vicprezidantoj bankdirektoron S-ron Voigt, Stuttgart. 

kaj fabrikposedanton S-ron Gube. Berlin. La kongreskomitato 

eldonis belegan, riĉenhavan centpaĝan festlibron: „Das Esperanto 

ein Kulturfakto^, V-a volumo. En 20 artikoloj estas pritrakt

ata la kultura tasko de Esperanto. La libron redaktis D-ro 

TrĉJgel, Auerbach. La XV* Germana Esperanto-Kongreso okazos 

dum Paskofesto 1926 en Munchen.

Dimancon vespere okazis en *Wilhelma“ Esperanto-koncerto. 

Mi vizitis jam multajn kongresojn, sed tian vere neforgeseblan 

impreson de alta arto mi malofte travivis. S-ino Liebeck, dio

benita artistino je pianoforto, kaj S-ro D-ro Liebeck, grandioza 

koncertkantisto el Berlin, donacis al emocie surprizata auskult

antaro perlojn de profunda kaj altvalora muziko. Post duonjaro 

de lernado nia sindona kunbatalanto D-ro Liebeck jam mem 

esperantigis parton de P koncerta programo. Bruegan aplaŭd- 

egon ambau ne nur meritis, sed ankau ricevis. La ĉefdelegito 

de UEA, S-ro Max Blankenheim el Berlin, deklamis ankoraŭ 

bele versojn de nia poeto Julio Baghy.

El la fakkunsidoj mi nomas nur tiun de Germana Radio- 

Asocio kaj I. E. R. A. sub la gvidado de S-ro Behrendt. Plue
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oni fondis la Germanan Esperanto-Pacifistan Ligon kaj elektis P r O D a g a n d a  v o l a d o  S - r n  H u r i t a  / V
k i e l  e s t r a r o n  D - r o n  S c h a p i t z  k a j  F - i n o n  S i m o n  e l  M a g d e b u r g . 1 H I . ,  S - r o  A n d r e o  C e .

('-ron Schmiedeberg el D e l i l a h  kaj F-inon Jakob* el FlensburR. (S '1" ' ’1»™  *  >« In ternac i Centra Kom,lato.)

En ia jarkunveno de UEA oni diskutis gravajn demandojn, Ni povas nun scii8‘ Pri ,a las*ai vojagoj de S-ro A. Ce, 

pri kiuj pli detale raportos la Ĉefdelegito por Germanujo. S-ro! kiu nun provizore interrompis sian rondvojaĝadon tra la Esper- 

Rockmann el Magdeburg. Kun granda gojo on! konstatis, ke antuĴ°’ Por repreni ĝin post la Universala Kongreso. La lastaj 

en Germanujo estas la plejmulto da UEA-membroj. germanaj urboj, kiujn ii vizitis, estis; Frankfurt a. M., Wiesbaden,

Postkongresa ekskurso kondukis en la Harz-montaron kaj l WormS kai Bad Kreuznach. La programo de la paroladoj

e en la belan urbeton Quedlinburg, kie okazis vespere mo- ,d) aranŜ° de la akcepto estis ja proksimume egalaj en la 

dela propaganda kunveno, arangita de S-ro Hubncr, kun parol- er?aJ urbo,; Por doni ekzemplon, ni citu parton de la raporto 

edoj de profesoro C h r is t a j .  S-roj Ellersiek, Karsch kaj Gluck. r'cev,ta el Md,nZ:

R e s u m e  m i  r i p e l a s ,  k e  l a  ĉ i - t i u - j a r a  g e r m a n a  k o n g r e s o  " S “ r o  <" e  a l v e n i s  , a  4 # n  p o s t t a g m e z e .  S a m v e s p e r e  I i  d o n i s

m o n t r i s ,  k i c i  b o n e g e  p r o g r e s a s  n i a  m o v a d o  e n  G e r m a n u j o  k a j  k i e l  b r j , a n  P r u v o n  s i a  l e r t a  i n s t r u a  m e t o d o  e n  l a  m a l g r a n d a

b o n e  e ĉ  m a l m u l t a j  l e r t a j  k a j  s i n d o n a j  k o m i t a t a n o j  p o v a s  a r a n g i  P a v a t a  k u r s o  ĉ e  S - r o  S p a n t z .  C i u j  ĉ e e s t i n t o j ,  p r e c i p e  l a  i n -

m o d c l a n  n a c i a n  E s p e r a n t o - k o n g r e s o j  K o r e g a n  d a n k o n  p o r  l a  l u i s t o j ,  m u l t e  b e d a u r i s ,  k e  l i a  m e t o d o  n e  e s l a s  p u b l i k i g i t a .
UaUI i - li .  - I____  I I  • « • i i *  . .  . I imo in (fntami<4nanf>i ..U..» _U__ I ._____ • __i • i i

poste

belaj tagoj en Magdeburg al la tieaj fidelaj gesamideanoj.

J. Gluck, Berlin.

Dume, ia gesamideanoj multenombre kunvenis en la ejo de ia 

Marienschule, al kiu fine alvenis S-ro Ce por fari la salut

paroladon. La 5«" antautagmeze li vizitis, kun la delegito de 

UEA, Ia estron de l i  Komerca Cambro kaj la redakciojn de

VII-a Hungara Esperantista Kongreso 5 gazetoj. Cie li vekis intereson por nia lingvo. Vespere okazis

en Budapest l a  . p u b , i k a  Parolado- La «ambrego estis plenplena. Nia parol-
• adisto en sia bela parolado sukcesis konvinki la skeptikulojn pri

La eestantaro ne estis granda (4 eksterlandanoj, 60 provinc- j la vivpovo de Esperanto kaj de ĝiaj organizajoj. S-ro Liiufer

anoj, 40 Budapestano}), (amen la kongreso atingis sukceson, ĉar | tradukis germane. S-ino Hauser el Wiesbaden kaj F-ino 

ceestis gin la reprezentanto de Ministro de Instruado kaj Religio. | Rappenegger, per siaj kantoj kaj deklamoj arte enkadrigis la 

La 30®n de majo kunvenis 70 gesamideanoj al Ia interkonat- I vesperon.-

ife  vespero, dum kiu kelkaj auskultis la prezentadon de .Lite- Car en Uu parto de la vojirado guste proksimigis la tempo
ratura Mondo“ per radio.

de niaj Parizaj Konferencoj, S-ro ĉe  estis devigata lasi
La 31«" de majo antautagmeze je la 9° malfermis la kon- Germanion por iri rekte al la franca Cefurbo. El Parizo nia 

greson samideano Szdsz en ia nomo de L. K. K. Elektita estr- nelacigebla samideano iris al la Sud-orienta Franclando, kien 

«ro: hon. prez.: D-ro R4cz, D-ro VOrOs, D-ro P4zm6ny, Szdsz;jon i lin invitis jam delonge. En Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble 

prez.: Nat»y-MoInir, D-ro Balla, Steiner, D-ro Halmdgyi, Hugai: kaj Annecy — tiuj estis la etapoj en tiu teritorio. Post tio li 

sekr.: D-ro Takdcs, Oregonus; kasisto: Tolni; not: M<Jt<%,, ree direktis sin al la nordo, nome al Mulhouse en Alsaco de 

Levas. Lehmann. Vars*nyi, F-inoj Sz<5kely, Fiedier. Samideano kie Ii devis rapidi al la Belga Kongreso en Venton. Ni ricevis 

N«gy Molnar rememoris pri samideano Giesswein. Post la kant- j grandan belgan Jurnalon kun la detala artikolo pri la Belga 

ado de hungara kaj esperanta himnoj salutis la kongreson en la Kongreso, en kiu S-ro Ce plurfoje parolis kaj estis honorata de 

nomo de eksterlandaj esperantistoj D-ro Joki (Austrio), F-ino la oficialaj reprezentantoj esperantistaj kaj de la urbestraro- lia 

D-ro Franklin (Anglio), Giinthel (Germanio), Barta ̂ o s lo v a k io ) .  Ĉeesto kaj iiaj paroloj faris grandan impreson al Ia neesperant- 

lelegrame salutis ia pola kongreso. Poste salutparolis la grup- ista parto de ia kongresanoj, kiuj okulvideble konvinkigis, ke 

reprezentantoj, non e : F-ino Fiedier (Pĉs), Steiner (Gyŭr), Schwartz nia lingvo ne nur estas utila, sed ankau vivanta.

(Gy«ngy«s), F-ino Lichlmann (Miskolcz), D-ro H a lm a i  (Szom- 

bathely), Tdrtfk (Bĉkĉs), Gĉresi (profesoroj). D-ro Ban6 (blind-
«n M  M  A  V k  k  A  a  k  u  m m  A s

El Belgujo S-ro Ce iris al Saarbrŭcken, kien li estis akceptita 

en la loka grupo, kiu cetere tre bone laboras. Vallorbe estis

istoj, kaj ekscii la baldauan revenon de niaj de longe atenditaj

al Genfeve.

uloj), BaiWnyi (UEA). Poste universitata profesoro P4zmĴny , * 10Ka.KruP°’ K,u cete™ tre bone laboras. Vallorbe e stis 

Zoltan faris tre efikan paroladon hungarlingve pri la signifo de unua svlsa urbo> kiu nia propagandisto tuSis la svisan

Esperanto el Ia nacia kaj .scienca vidpunktoj. Samideano Steiner "  "  ^  urt*‘st? S ' ro Cc rekohtiĝ»* ku"  D-ro Privat

alvokis la atenton al la graveco de junulara movado, kaj S-ino , f s venmta el Londono, kaj profitante tiun feliĉan cirkonstancon

Alf#ldy parolis pri la rolo de virinoj en nia movado. Fine la T ?  Samidean°b kun la lerta he,po de UEA-Del.

kongreso akceptis kelkajn rezoluciojn, sendotajn al la diversaj t“ °  Al,ce N°*uet’ aran« ,s sukcesan propagandvesperon en la

ministroj, rilate la enkondukon de Esperanto Ĉe la lernejo, poŝto urbd° m0‘ d  k,u f kv,s tuJa ,ondo de >a grupo. La Ĝenevaj
kaj fervojo. samideanoj estis feliĉaj per telefono paroli kun niaj propagand-

Posttagmeze okazis Ia UEA-kunsido kaj poste la ĝeneral- j**°l’ ^ ^  gkS

kunsido de HES. Cefsekr. D-ro Takdcs raportis pri Ia sukceso KUn 3 Hran ° 

de pasinta jaro. La societo havis en 1921 el 21 lokoj 98 anojn, 

en 1922 el 38 lokoj 329, en 1923 el 34 lokoj 415, kaj en 1924 

ii 59 lokoj 537 membrojn. Dum 1924 oni gvidis 30 kursojn en

15 lokoj por 496 personoj kaj faris 7 paroladojn en 5 urboj.

Lau la permeso de kultministro oni gvidis kursojn en 9 lernejoj j uiĵ0
de 4 urboj por 283 studantoj. Fine oni elektis -Ia prezidanton: |u]j0
univ. prof. Pazm3ny Zoltan. Julio ̂

Vespere okazis la bankedo kaj la kabaredo, kiun partoprenis j ulio

la famaj gesamideanoj: S-ino KĉtheJyi Wakots Margit, F-ino ;u|£0 j j .

Riedl, Baghy, Kalocsay, Sarossy, Balkanyi. Augusto

La lan de junio je la 9« oni daurigis la ĝeneralkunsidon de j  Augusto

HES kaj poste la kongreson, kie la invito de samideano Hugai Augusto

estis aklame akceptite,' ke la sekvonta kongreso okazu en Gy0ngyds. Augusto U — 15:

Tajo. | Aŭgusto 13— 16:

Esperantista Kongresa Dataro.
8— 12:

9— 12:

10— 12 : 

11 - 12 : 

7. VIII.:

t ;  

2— 7: 

8— 10:

Nord-Amerika X V111-a Kongreso en Cleveland 

Bulgara XII-a Kongreso en Sofia 

Rumana V-a Kongreso en Ploesti 

Sveda Laborista Kongreso en Uddevalla 

Somera Universitato Internacia en Genfeve 

Antaŭkongreso en Bern 

Universala XVII-a Kongreso en Genfeve 

Austria V-a Kongreso en Salzburg 

Sennacia V-a Kongreso en Wien 

Katolika X-a Kongreso en Paris.
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Movado en ĉinlando.

Malgrau la intereso kiun havas ĉinaj kleruloj por nia lingvo, 

la movado gis nun ne sufiĉe bone antaueniris pro multaj kauzoj : 

politike interbatalo en la lando, manko de Esp.-lerniloj kaj in

struantoj, maloftaj vizitoj de fremdaj samideanoj. Multe helpas 

al la propagando la rusaj esperantistoj, kiuj daure eklojis Ĉi tie, 

nome pastro Seriŝev en Peking, Stopani en Shanghai, Eroŝenho, 

Sofoklov, Tu lule jeo en Peking. Nun jam ekzistas Esperanto-ĉina 

vortaro eldonita en Hanĉou. Kursoj funkcias en jenaj urbo j: 

Peking, Shanghai, Kantong, Cinan, Hankou, Wuhu, Putong, 

Vusono, Hangĉong, Cintan, Usio, Ĉan-ĉau, Nan-ĉou, Ĥanĉou, 

junnan, Pinduo, Sooĉong, Anĉen, Conŝa. Se europaj sam

ideanoj helpos al la ĉinaj presigi en granda kvanto bonajn 

lernilojn, tiam ni vidos en ia .Ciela Imperio" dekmilojn da 

novaj samideanoj, por kiu nia lingvo estos utila en la lando 

mem. kiel praktika interkomprenilo, ĉar la Ĉinoj parolas pli ol

50 malsamajn lingvojn, reciproke nekompreneblajn. Tia mon

ofero, por krei novajn Esperanto-regionojp en la Oriento, certe 

pli utilos ol monoferoj por ree propagandi nian lingvon en Meza 

Europo, jam sata de la nurvorta propagando.

Nomoj de Greko-Latina Mitologio.
(Fino).

Originaj nomoj: Esperantaj nomoj:

Ĥronos Arono

Prometheys Prometeo

Kyklops — Cyclops Ciklopo

Gigantes Gigentoj

Titan Titano

Kabeiroi — Cabiri Kabiro}

Kentayroi — Centauri Kentaŭroj

Glaykos — Glaucus Glauko

Hymen Himeno

— Ianus Jano

Priapos — Mutunus Priapo, Mutuno

Herakies — Hercules Herkulo

Nymphei — Nymphee Nimfoj

Zamenhofi-Monumento.
(Ora Libro kaj Kupon-kartoj).

Multaj samideanoj ankoraU posedas kupon-kortojn. siatempe 

senditajn al ili por vendo. Mi tre petas ilin, ke ili bonvolu 

plej haidan likvidi ia aferon de tiuj kartoj, kaj sendi al mi la 

monon de la venditaj kuponoj kaj la nevenditajn restintajn 

kartojn.

Ne forgesu aldoni la nomojn de ĉiuj m ondonanto j. Kie 

tio ne estas detale konata, pro kolektiva donaco, bonvolu doni 

la nomon de ia grupo au rondo kie la kolekto estis farita. Cio 

eniros en la oran libron.
J. D. Hpplebdum

Hon. Sekr. de Internacia por-monumenta komitato

U Moy ville Rd., Mossley Hill, Liverpool.

Ker — Fatum 

Pailas — Bellona 

I Typhon

Erebos — Tartarus 

Kerber Cerberus
m  ^  i *  ^  I* J *  ^  m

Mnemosyne - Memoria 

Harpyiai
^  ™  k  ▼  * . 4 ^  »  r  •  j  ^  ^  n  w  %

Gorgones

Nemesis
I  V  . p  #  .. 1 f .  * * ..

— Manes, Lares
I V  /  4 ^  (> a., ' •* < r  0 *  >• *  t

— Penates
I »  » . *

Asklepios — flesculapius

E ls ion  — Hesperidoi

Kero, Fatumo 

Pelada, Duelona 

Titano

Erebo, Tartaro 

Kerbero

Mnemosino, Memoria

Harpioj 

Gorgonoj 

Nemesida 

Maneoj, Lareoj

Penatoj

Eskulapo

Elisio, Vesperidoj

La Papo Plo XI. kuracigas Esperanton.

Pere de la Kardinalo Gaspari, en la Vatikano, Lia Sankteco 

Pio XI. bonvolis danki kaj kuregigi la katolikajn esperantistojn 

pri ilia klopodado disvestigi le Evangelion per la helpa lingvo. 

La dokumentoj pri tiu afero aperas en junia numero de la 

..Katolike Mondo".

Mila senco: 

tempestro, pratempo *

prametio, (ajrano, elpensisto

rondokule egulo

prahomegoj

fajro, egulo, sunido

subterfeoj, vulkanulo)

Cevalhomoj, Rajdistoj,

marverda brilo, mardio

edzigo, edza kunigo

pordo, pordofeo, dtilflca dia

peniso, virilo, fertilo

heroulo, fortegulo

akvofeinoj, ondinoj, 

arbofeinoj, fontinoj, 

montofeinoj, grotinoj

fatalo, destino, sorto 

milita diino, duelino

mallumo, dezerto 

subterujo, infero 

infera hundo, gardisto

memoro, pensogardisliot)

rabobirdoj, rabulinoj

terurego, timegulinoj

vengo, punjusta diino

malvivuloj, animoj de 

mortaj parencoj

hejmofeoj, prauloj

kuracestro, medicinisto

paradizo, okcidenta 

lando feliĉa kaj riĉa,. 

Kanariaj insuloj

i

Juro aŭ leĝoscienco.
S-ro F. Glazer, doktoro de juro en lnnsbruck’a Universitato, 

sendis al ni grandan artikolon kies esencon ni ĉi tie laŭpove 

resumos. Vorto „legoscienco“ ne estas konsilinda, ĉar ĝi estas 

konfuziga el le science vidpunkto; cetere ĝi ne signifos „juro‘\ 

Por lo juristoj: lo leĝoscienco estas la sistemordigita kono pri 

le normoj publikataj de lo leĝdone konstitucio orgono. Por la 

largo publiko: la leĝoscienco estas la sistemordigita scio de la 

tuta skribita juro de le lendo. „Juro“ estas ofte uzota onsteteŭ 

..jurscienco". Lo jurscienco instruas ne nur lo kodigitan juron 

de iu lando kej la tekston de la legoj, ĝi ankoo havas la taskon 

komprenigi spiriton kaj evoluon de la juro en gia largo socia 

senco. Esprimoj studento de leĝoscienco4', ..doktoro de R o 

scienco”, . .  estos malpremioj, kej pli bone oni diru studento, 

doktoro ,... de jurscienco44, eu eĉ simple „de juro*4.

Korektada eraro.
(heliko ne estos limako).

La Universala Vortaro difinas la vorton limako per jenaj 

naciaj tradukoj: limakon, escargot; snail; Schnecke; ulitka. 

Boirac jam en la 1909 korektis tiun eraron, metinte en sia 

granda vortaro gustajn tradukojn: heliko escargot; limake 

limace. S-ro Grosjean-Maupin ankaŭ korekte donas: heliko 

liniagon, limako limace. Tamen la neatentemaj vortaristoj ger

manaj, rusoj, k. a., daurigas la eraron uzadon. Estas facile en

memorigi la gustan sencon de la du parencaj vortoj. Heliko 

estas molusko kun konko, limako — sen konko. Heliko etimologie 

signifas: sp ira la j, ĉirkaŭvolvo; de Ia sama radiko estas vortoj: 

helico (turnebla movorgano de aeroplano, Sipo), helikono ( s p i r 

tuba muzikilo)^ helikoptero (helica aviadilo). Limako etimologie 

signifas Ŝlimo, koto. malsekaj. Gi havas latinan nomon Limax. 

la grekan Leimax, kaj tiu radiko ekzistas en la franca limon 

(Ŝlimo), greka lernon (malsekaj), slava ilmen, liman (lago), 

svisfranca LĜman (lago de Genfeve). S-ro Millidge tute prave 

tradukas: heliko snail (Helix), limako slug, shell-less snail 

(Limax). Do la rusa traduko devos esti: heliko ulitka, limako 

sliznjek. Sudrusa: heliko lovrik, limako goljak; la franca havas 

ankaŭ aliajn nomojn por la heliko: colimapon, kaj por limako: 
loche. limas.
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fli Marhorizonto).

i  ' Uuto post guto, kaj «ro post ero,
iras la akvo al io n to . . .  

fo n to j ,  torentoj, en larga rivero, I 
kuras al marhorizonto . . .  I

Abunda pluvo falas' teren. La tero estas tra

kurata de niilm il fluetoj, kiuj obeante misteran forton 

de T altiro —  serĉas sian vojon sur la surfaco, inter! 

la terpartetoj, ĉirkau la herbradikoj . . , Sed iii nei 

trovas komunan eliron. Multaj gutoj, trasorbiĝaj pro

funde!!, formas subterajn akvokuŝojn kaj plenigas 

putojn. La aliaj mortas sur la supraĵo mem, tute 

sindoninte por la koto. La pluaj senespere haltas 

sur la jam malseka supraĵo, kolektigas ĉi tie kaj t ie } 

— kiel izolaj starakvoj, lagetoj, marcoj. La ceteraj,; 

ne trovinte por si konvenan lokon, elvaporigas kaj 

reeniras la aeron. i

Kiam ili ĉiuj vojagis el la Cielo, ili, la pluvgutoj, 

estis animitaj en komuna entuziasma aspiro. La 

patrino-nubo ilin naskis, naskiĝigis ilin la fulmo ard

ega, kiu multfoje tralancis la nubon, kun la tondro. 

Dum  la gutoj falkuris, potence tirataj al la tero, ili 

ciuj sentis la komunan ebrion de I’ ĝojo, la antaŭ- 

ijuston de I’ proksima gaja laboro. Sed, atinginte la 

teron promesitan, ili kontrauvole disigis, diskuris 

malsamajn flankojn, aŭ male, iii sencele miksigis, 

pogrupe haltis. Anstataŭ kapturna flugado tra la 

viviga aero, anstataŭ sonora fluado sur la varma tero, 

ili nun sidas senmove. Nur kelkafoje la radio tuŝas 

kaj briligas ilian spegulantan surfacon, memorigante 

pri la ĉielo, kie ili naskigis hierau, au iufoje la vento 

sulkigas ilian supraĵon kaj por unu horo elvokas la 

kolerete d ispu ta ta jn  ondetojn, kiuj poste ree mal

aperas.
a  ■

Tiu bildo estas bildo de nia ĝisnuna movado. 

Dekmiloj da homoj, altiritaj per la potenca ideo, al

rapidis por la goja komuna laboro kaj por la plihela 

vivo. Ilin anim is la nova sento, kuranta tra la 

mondo, kiel elektra tremskuo. Sed, aliginte, ili mal

aperis en la ombro, enfalis izolajn grupojn, haltis en 

malsamaj provincoj de Esperantujo, au reen foriris 

elrevigaj. La plimulton subjugis senmovo, apatio, 

hezito. Nur de temp’ al tempo, tie au tie ĉi, la dis- 

putetoj iom ekscitas ilin por efemera agitado au por 

persona ambicio.

Revenu ni al la plata ebenajo, kie ia pluvo 

formas lagetojn kaj marĉojn. Tiu ebena lando restas 

en la sama, sajne senmova, stato de I’ stagnacio. 

Pasas jarm iloj, sekundoj de I’ kosma evoluo, kaj ne- \

nia surtera potenco povas aliigi tiun staton. Tamen 

interne, en la terprofundo, nevideblaj metamorfozoj 

okazas: rokoj puŝataj glitas, tavolegoj kavigas, gibigas. 

Ĉar ie, en la malproksima fundego, la interna fajro 

vibras, serĉas eliron. Sube bolegas la maso vulkan

eca, supre tremetas la tersurfaco. Kaj jen la mirind- 

aĵo — nur pro eta nivelŝanĝo, kelkcentimetre ĉi tie, 

kelkcole tie, la vasta ebenlando tute transformigas. 

La pluvakvo nun ne povas halti pro la tieaj deklivoj.

| Formigas torentoj, akvofaloj, kiuj trufosas la grundon, 

kreas la ravenojn. La torentoj kunigas, kaj centope

i enkuras la riveretojn, kiuj siavice rapidas porti sian 

j  ^aumakvon al la rivero, ĉiam pli kaj pli larga. La 

rivero renkontas la alian, la trian, ili frate unuigas, 

kaj la jam potenca akvamaso majeste iras al la 

maro. A l la maro, senlima, mistera, plena je briloj, 

ondoj.Uabismoj kaj vivoj !y

La dua bildo simbolas nian morgauan movadon. 

Ĉu la morgaua tagiĝo venos baldau, ĉu ne, ĉiuokaze 

ni antausentas ĝin, ni senhezite ĝin atendas, ĉar ni 

senhalte laboras, ĉiu Iau sia povo. La ĉirkaua mondo 

aliigas kun krakado de I’ kinofilmo . . . .  Malnovaj 

idoloj falas, ŝprucante polvon de I’ jarcentoj . . . . 

Nur internaj trezoroj restas netuŝataj de I* universala 

ruinigo. Ankau ni ilin gardas en certa mezuro. Sed 

niaj trezoroj estas iom aliaj ol tiuj de I’ unuaj es

perantistoj, de I’ fino de la XIX-a. Ankau nia lingvo 

transformigas per la komuna uzado. En la univer

sala kurado, ni, infanoj de nia tempo, kreas nian 

langaĵon, sukplenan ju n a rb o j elkreskintan el pala 

arboĝermo de niaj patroj, ĉ a r  kurado de rtem po 

postulas Ĉiutagan vivadapton sub la minaco de I’ 

socia morto. La dua bildo prezentas nian morgauon. 

La hodiauo estas penplena. Sed, kiel la radia tag

iĝo de I’ mateno ne estus tiom bela, se ne ekzistus 

antaua malhela nokto, tiel same nia morgaua mov

ado estos des pli brila, gojvibranta kaj prospera, ju 

pli malhela estis sufero de la pioniroj kaj ju pli 

malvarma vento blovis kontrau ili.

Hodiau izolaj, svarmantaj en la ombro, au star

antaj en* la hezito, la amasoj de nia popolo morgau 

movigos. Ilin animos la energio longe dorminta en 

la profundo, kaj unufoje elliberita, ĝi puŝos la Es

perantan Popolon al pli gravaj akiroj, al pli vastaj 

kampoj, al pli largaj celoj, al marhorizonto} . . .

Petro Stojan.
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E S P E R A N T O - A S O C I O

OFICIALA INFORMILO.

C e lo :  Disvastigi ia uladon de la intemacia helplinguo Esperanto. — H ifa 
elligi la duspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj, sen diferenco 
pri raso, nacieco, religio aŭ linguo. — HreI Internaciajn servojn uzeblaj de ĉiuj 
homoj, kies intelektaj aŭ materiaj interesoj celas trans la limojn de■  llia genta bu
lingua teritorio.
disvolvigi ĉe lli la komprenon kaj estimon por fremdaj popoloj. UEA kunigas 
la samideanojn, kiuj per la forto de sla nombro kaj la utiligo de la Zamenhofa

Kreskigi inter niaj membroj fortikan senton de solidareco kaj

F
'Uf pe

lingvo volas pruvi al la mondo, ke Esperanto vivas, taugas kaj progresas.

S e r v o j : Ciu membro rajtas peti Informojn de la Delegitoj, uzi la servojn 
de la Asocio, senpage ricevi la Oficialan Jarlibron kaj la dokumentojn rilatajn al la 
kategorio de membreco.

K o t i z o ! :  Oficialaj prenoj en «viaaj orfrankoj. Membro {MI 5 Fr. Membro- 
Abonanto (M A I 12,50 Fr. Membro-subtenanto |MS| 25 Fr. La M A  kaj M S rica vas 
ia «altilon. — Membro-Dumvina ricevanta la gazeton kun ĉiuj oficialaj dukumentoj; 
JOO Fr. or . | Partopagoj (rijaraj po 100 Fr., sed neniu nacia preto kiel Ce aliaj 
mamhro-kaleuorioj. Naciaj prezoj por M, M A , M S:

A rgen tino : F .o ro : 3, 7,5, 15; A u s tr a le :  Sii. 5, 1216, 25; A us tr io : 
Sii. 4. IO, 35: Be lg io : Fr. IO, 25. 100; B raz ilo : Mili- 8. 20, 50: B io la n d o : Sii. s, 
1 2 6, 25: B u lgario : L. 75, ISO, 700; Ĉ eĥos lovak io : Kr. 25, 50, 160; C in to : Arĝ. 
dol. 1-50, 4.—, 8.— ; Danrnarko kaj Is lando : Kr. 5, 12,50, 25; Eston io : Mk. 20», 
500, 2000; F inn lando . Mk. 25, 60, 200: F ranc io : Fr. IO,
Mk. 4,
H ungario : Kr.

f i ^ n ! i i i i « r » \ u  n a j  l a n a i i u u c  r \ r • i ^ L . H l u n i U  » ( T I K .

lim la n d o . Mk. 25, 60, 200; F ranc io : Fr. IO» 26, OO; G erm an io ; 
8,—, 20; G rek lando : D  r. 50, 100, 25‘K H ispan io : Pe*, o, 15, 35, 

•. or. 4, 8, 25; lr la n d o ; Sii. 5, 1 2  6, 25; I ta l io : L. 12, 30, 125; 
la p a n lo : ). 2,50, 6,25, 12,50; Jugos lav io  : D. 40, 100,350: L a tv io : L. 4 ,8 ,25; L itov io : 
L. 6. 15, 50; Nederlando: O , 2.50, 6,25 12,50: N orveg io : Kr. 6, 15, 30; Po llando : 
Zlo». 4, 8, 25: P o rtuga lo : Esk. 20, 45, 150; R um an io : L. 120,300, 1000: S ved lando : 
Kr. 4, IO. 20: S v is lando : Fr. 5, 12,50, 25; T urk io : P . 120, 300, 800; U. S. A.,
Kanado, Kubo, Centra A m eriko : Do). I, 2,50, 5. 
lao la oficiala preso en avisoj frankoj (ora valoro).

E ! aliaj landoj oni papi?

La helpmembro) I HM I avias kategorio kreita favore al jenaj landoj kun tre 
maleita monkurzo* Aŭstrio: Sii. 2: Germanio: HM 1,20; Hungario: K r. 
or. 1,50; Po llando: Zlot. 1,50; Rum anio: L. 40 La helpmembro) guas Ĉiujn 
rajtojn eei epte la ricevan de la jarlibro kaj gazeto.

La Entreprenoj de UEA |komercaj firmoj, societoj k. t. p.) pagas jare la 
oficialan aii nacian preton kiel la M A . La Entreprenoj rajtas presigi tekston de 40 
vortoj en speciala parto de la jarlibro kaj rajtas u i i  la servojn de informpetado.

Esperantistaj grupoj ne povas aligi kiel membroj aŭ entreprenoj.

C e n t r a  O f ic e lo :  12, Bouleoard du TMStre, Genio* (Svislando) — Ban*- 
konto: Soc iM  de Banque Suisse, G enti*  — Saisa Poŝtĉeko: I. 2310. — Poŝtĉeko 
en Austrio i Postsparkassenamt Wien, honto 105439 — Poŝtĉeko en ĉeĥoslovakio, 
/Vo. 79236, Praha. — Poŝtĉeko en Germanio: No. 90850f Frankfurt am Main — 
Poŝtĉeko en Pollando: Alo. 190 576, IV^irszaiPd.

Jarlibro 1925. -r Pro teknikaj kauzoj la ekspedo nur 

efektivigis dum mezo de junio, ĉ iu j ekzempleroj estis senditaj 

rekte, escepte la germanaj, kiuj es as senditaj de la peranto 

S-ro Friti Rockmann en Magdeburg ope al la Delegitoj. Anoj 

ne ricevintaj la jarlibron bonvolu tion komuniki al In Centra

Olicejo de UEA.

Enkasigo en Germanio. — Ni informas la Membrojn (M) 

nepagitajn la kotizon ĝis 30 junio, ke ni enkasigas ĝin per Ki 

poŝto. Lasta dato de pago por ia partpagintoj ankau estas la 

30 junio; post tiu dato ni sendos poŝtrepagon enkasigontc la 

.^uldatan reston de la kotizo.

Garantia Kapitalo. —

Dua serio:

Antaua l i s t o ......................................................

22. S-ro Donald E. Parrish, Buffalo, U. S. A., N. Y

Frankoj svisaj

6300.00

30000

Sumo: 6600.00

Novaj Delegitoj.

Delegitoj estas elektitaj en jenaj lokoj:

; A m lzm iz , Afriko, Maroko. D :  S-ro Pierre Carriero Bureau des rcnseignemenis

Berchte*gaden, Germanio, Oberbayem. D : S-ro Franc Staudacher, duisto. 
H. Kosian Poststr. 57.

Bern&dorf b. Traulenau, Ĉeĥoslovakio, Bohemio. D : S-ro Ernst Ulrich, komerca
oficialo

Bischoffwerd<j, Germanio, Sa. D : S-ro Heinz Domschke. lernanto, Siissmilchstr. 4, I

Bje lova r, Sudslavio, Kroatio. D : S-ro Dragutin Dosĉk, razisto, Preradoviciva 
ulica 3.

Bolzano. Italio, Venezia. D :  S-ro August Wicsbauer, industriisto, Vintlerstr. o

j Bottrop, Germanio, Westfalen. V D : D-ro Josef Heckmann. studkonsilisto. Stark- 
raderstr. 52

B u rg ana , Hispanio, Gastejan. D : S-ro Jose Fenollosa-Perez, kuracisto, Calle 
Fncarnacion 23

i Canon, Franclando, C alvados. D :  S-ro Jean Baptiste Robin, ĉeflignatisto, Ateliera 
de P Etat

I C tu la , Afriko, Hispana Maroko. D :  S-ro Pedro Garcia, telefonisto, Talleres de Ia 
j Puntilia.

j Coburg , Germanio, Bayern. D : S-ro Bernhard Petz, komercisto, Bahnhofstr. 33

Coomassie, Afriko, British West Africa. D : S-ro Mauricio Luciano Huber, ko
mercisto, Box 198

Drohobycz, Pollando. D : S-ro Andreo Wojtu*ciszyn, oficisto. Kasa Chorycb.
V D : F-ino Levka Kondrativna, instruistino, Wojtowska Grira 26

I Ercetfnovi, Sudslavio, Daimacija. D :  S-ro Nikola Lepetiĉ, studento.

hssen-Borbeck, Germ anio,Rhld. D : S-ro Alfons Dreiskemper, bankisto, Weiskamp 85 
V D : S-ro Aloysius Krute. VVeiskamp 78.

Fresnes s. Escaut, Frauciando, Nord. D :  S-ro Jules Aldebert, negocisto pri ter- 
I kulturaj m afinoj, Rue de Cond i 90-#2

(kandia, Hispanio. Valencia. D : S-ro Rafael V izcaino O lei n a, bankoficisto, Banco 
Hispano Americano

H ainburg , Austrio. D : S-ro Karl MHtzel, muzikinstruisto, L le rg asse  7 
V D : S-ino Jenny Lftfler, muzikistino, Un|£iu>tr. 9

H am adan , Persio. D : S-ro Mohamed Labib, instruisto

H ro n sk ĵ Svfittf Bertadik, Ĉeĥoslovakio. D :  S-ro Rafael Barta!, romkatolika pastro

Jogjakarta , Nederl. Inti.. Java. D : S-ro George Leopold Blot, instruisto. Djetis.

Haliho !, Danzig. D : S-ro Franz Kindler, urbestro

Karlshafen, Germanio, Bez. Rasse!. D : S-ro Otto Vitt, instruisto.

Kelv&, Finnlando, PielisjUrvi. D : S-ro Antti RHty, instruisto

K in£stow n , Brit. West Ind., St. Vincent insulo» D : S-ro Dom  VVilfridus Broens. 
katolika pastro

Konta, Iu rka  respubliko, Malgranda Azio. D : S-ro Hanĉerli Oglou Sid ki, telegraf- 
ĉefoficisto 

V D : S-ro Sureta, instruisto, liceo

Kreolewska Huta, Pollando, Silezio. D ;  S-ro Em il Kolodziej, muntisto por m a l
forta elektreco, ui. Ligota Grtrnicza bO 

V D : S-ro Hubert Giinzel, komercisto, ui. Wolnosci 90

Lappeenranta , Finnlando, Savo. D : S-ro Onni V. I. Salia, lernanto, Luukas.

Langugest ap . Dux, Ĉeĥoslovakio. Bohemio. D : S-ro Adolf Gruber, ministo. N-ro 52

Lazy , Ĉeĥoslovakio, Silezio. D : S-ro Jan Ned&la, mineja oficisto. N-ro 280

Metuchen, Usono, New Jers«y. D : S-ro Abraham  S. Arnold, advokato, Box 36

M ikulov ice , Ĉeĥoslovakio. Silezio. D : S-ro Miroslav Kumpel, fervoja oficisto

M ilw aukee , Usono, Wisconsin. D : S-ro John H. W illiams, fajrasekuristo,
1715 Clybourn Street

Moravsktf Budĉjov ice , Ĉeĥoslovakio, Moravio. D : S-ro Antonin Veleba, Ĉef- 
librotenisto, c. o. BratH Smrĉkove

N edvtzf u . O lom ouce, Ĉeĥoslovakio, Moravio. D :  S-ro Vojtech Jedliĉka, instruisto

Neme&tftrdemic, Hungario, Zola megye. D : S-ro J6zsef Vdry, ^ardenisto '

N cullly  s. Seine, Franclando, Seine. D : S-ro Arnold Pravatiner, studento, I I  bis 
Kue d'Orl<*ans.

Neurode, Germanio, Sa. D : S-ro Wilhelm Hermann, ministo, Schwarzbachgrund 7

Nevvark N. J„ Usono, Essex. D : S-ro D-ro W illiam S. Benson, kuracisto,
20 Mercer Street

Num azu, Japanio. D :  S-ro Joko Jamamoto, Radio-ingeniero, Masagoĉo 7

O nundarfjftrdur, Islando. D :  S-ro O lavo Kristjansson, farmisto, K irkjubŭl Bjd.

i Osches« Franclando, Meuse. D : S-ro Louis Hannus, instruisto, Osches par Souillv

Ostroleka, Pollando, Bialystok. D :  S-ro Anatol Roch, termezuristo, Pocstowa 
Skrzynka 5

Ostrdw  M azow ieckl, Pollando, Bialystok. D : S-ro Antonio Jaworski, Stacja

Padanga Ned. Indie, Sumatra. D : S-ro M. Kruyt, bienmezuristo. kadasterkantoor

Paris , l-a kvartalo. D : S-ro Henry Van Etten, 20 Av. Victoria.
3-a „ D : S-ro Joseph Estour, fabrikagento, I bis rue des Coutures

St. Gervais
j 4-a * D : S-ro Paul P^cheux, 16 rue Pavĉe.

7-a * D : S-ro Raymond di Rienzi, advokato ĉe la Apelacia Kortumo,
225 Bd. S t  Germain 

10-a n D : S-ro Charles Tiard, ingeniero. 209 Fbrg. Saint Denis.
20-a * D :  S-ro Louis Ptanchenault, fabrikanto de bind ilo j „Clion*\

I 12 Rue Victor Letalle

Pareces, Hungario, Borsod. D : S-ro P i l  Heczke, instruisto. Ip. Di6sgy6rvasgyar 
V D : S-ro Bertalan Ulyes. pastro reformita, G lauzer u. 15. D i6sgyŭrvasgyir

i P lrdop, Bulgario, Sofia. D :  S-ro Ivan H. Krestanoff, gimnazia instruisto

Ropovo, Bulgario. S-ro Gedrgi Hristov, bulgara ortodokskristana parolia pastro

I Port S-te M arie, Franclando, Lot et Garonne. D :  S-ro Andre Garaud, advokato

i Kabenstein, Germanio, Sachsen. D :  S-ro Georg Walther Barth, instruisto

| ^ k o s p a lo ta , Hungario, Pest-Pilis-Solt-Kiskun. D :  S-ro Bela Gonddr, oficisto. 
Iskola u. 116

j Recitza, Rumanio, Banato. D : S-ro Nicolae, L iviu Goantzfe, profesoro.

Rodas, Santa Clara, Kubo. D :  S-ro Antonio R. Kosado. jugisto, Calle Liceo

Rom ozantin , Franclando, Loir et Cher. D :  S-ro Daniel Moreau, industria oficisto, 
32 Feubg. d Orleans
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R ouba ix , Franclando, Norti. D :  S-ro Andr<? Boulouis, makleristo pri kombitaj 
lanoj, 33 rue de FEpeule

S o . * ™ , R k j t o u .  D ;  S-ino « „ y E i» h  H .rr,.

SchmalKaiden, Germanio, ThUringen. D : S-ro Otto Mandler, bankprokuristo, 
nrarkstr 6

Sakai, Pollando, Or. Galicio. D: S-ro Orest Karawaŭ, studento de filosofio, 
Zabuse, Belska 154

Sdller, Hispanio, Baleares. D : S-ro Miguel Arbona Oliver, teksa {faristo, Batal h 34

Stevenson, Skotlando, ftyrshire. D: S-ro Robert Stevenson, Kemiisto analiza, 
Seamore.

S I. Basile par M o u lin s . Franclando, Alpe* Maritimes. D :  F-ino Georgina 
VV ie kham, l)uartier du Deven* *

% ^ en’ Austrio. D :  S-ro Anton Goldman, oficisto, Kcnnbahnstr. 31 
V D : S-ro Hans l.achmann, fervoja oficisto, Klostergasse 9

Saint S a lt is , Franclando, Seine Inf. D :  S-ro Ernest Monasa*, notaroficisto, Kue 
.Hendle

le rn i, Italio, P  ©Tagja. D :  S-ro Renato de Rossi, litografisto, V ia deirArringo 16

I iegenhof. Danzig D : S-ro Kudoif Ĉdlek, dogana inspektoro, Bahnhofstr. 158

T ilslt, Germanio, Ostpreussen. D :  S-ro Adalbert Bark, supera distrikta advokato, 
Jagerstr. 2 l, Ii

V D : S-ro F r it i Block. instruisto, Heinrichswalderstr. 15

lo re ild , Hispanio, Barcelono. D :  S-ro Rusinol Lorenzo, ornampentristo. Calle de 
Balmes 10-3-1

i ornaTa, ĉeĥoslovakio, Slovakio. D :  S-ro Imrich Turansktf, oficisto, Tornai^ i. 
Pod ta transka

Tourcoing, f ranclando, Nord. D : S-ro Louis Vauthier, profesoro ĉe la liceo, 
16 Rue de Belfort

tJtrcra, Hispanio, Sevilla. D  : S-ro Manuel Fernandez Moreno, industriisto, Bailen 46 
V D :  S-ro Antonio O rtiz de la Rosa, panisto, Eduardo Dato IO

Vde, Hungario, PeSt. I>: S-ro Dezstf Lang, oficiro de hungara rega «tatfervojo, 
Sttrhŭz utca 5 a

V a llau ris . Franclando, Alpes Maritimes. D :  S-ro Antonius Thevenet, artpotisto, 
47 Av. du Golfe

V olary , ĉeĥoslovakio, Bohemio. D :  S-ro Josef Tichawski, faka instruisto, N-ro 148

W aldstatt, Svislando, Appenzell. D :  S-ro Jakob Frischknecht, bankoficisto, Koeuwies

W tl%  Austrio, Supra Aŭstrio. D :  S-ro Karl Franz, kasisto de la urba Sparkaso, 
Dr. Grossstr. 4

W len, Aŭstrio, 2-a kaj 20-a kvartalo. D :  S-ro Franz Braun, doganoficisto, Nord- 
bahnhof, Zollgebttude

\Volfen, Germanio, Pr. D : S-ro Hermann Lummerzheim, ĥemiisto, Dr. phi!, nat.

Z am berk , ĉeĥoslovakio, Bohemio. D :  S-ro Antonin V*gner, razisto, c. o. Drtina 
V D : S-ro Jan Bflek, lignoskulptisto, N-ro 33 j

La supraj elektoj farigas valoraj, se ĝis 30 tagoj post la 

nuna publik igo neniu membro protestas pro gravaj kaŭzoj. 

Intertempe Ia novaj D kaj VD agas provizore.

Delegitoj. — Sangoj.

ftlud , Rum anio , Trans. D :  S-ro Didrt Farnos, Flata Hegele Ferdinand 14

Altana, Germanio, Schi. D: S-ro Karl Lind, instruisto, b Frau Holsten, Hobian- 
twiete 30, li *

V D : S-ro Walter Meier, administra oficisto, Wielandstr. IO

A nnecy , Franclando, Hte. Savoie. D : S-ro Charles Dannemuller, farmaciisto, 
14 rue Royale

V D : S-ro Raymond Evrot, profesoro en la liceo, rue St. Maurice 2 j

Baden, Svislando, Aargau. D :  S-ro Alfred Egg, komercisto, Postfach 14 Scharten- 
str., Wetiingen

B andundu , Belga Kongo, Kwango. S-ro Arthur De Boeuf, adjudant Chef

B ielska, Pollando, Silezio. D :  S-ro D-ro Julius Haas, dentisto, Bahnstr. I
V D : S-ro Siegmuod Frankel, fabrikisto, u i. Starobielska I

Brescia, Italio, Lombardio. D : S-ro Facchi Gaetano, terposedanto, 64 Corso 
Vittorio Emanuele

V D : S-ro Rog. Ciro Menotti, sekretario Ĉe maŝinfabriko, Via marsala 24 !

Bri sto I, Britlando. Gloucester. D :  S-ro E. M. Preston, „The Rosery“ Westbury-on-Trym j 
V D : S-ino J, A . VVestmancote, 13 Wueensdale Crescent, Knedle Park I

Brtix, Ĉeĥoslovakio, Bohemio. D :  S-ro Adolf Rudel, librotenisto, Mantlergasse 17 i

C iu j, Rumanio, Trans. D :  F-ino Eugenia Morariu, oficistino, Str. Sincai 2 
V D : S-ro D-ro Ladislao L5csey, oficisto. Str. Enescu 9

Cz^stocho w a , Pollando. D :  S-ro A . Karmil, Nowy Rynek 5

hem nes, Nederlando, Holando. D : S-ro Johannes van Hengel, eldonisto, Huize 
Gooiershove

M iv ille  a. Rh ., Germanio, Rheingau. D :  S-ro Adam  Zangmeister, laboristo, ! 
Taunusstr. I

V D : F-ino Maria K lumm. oficistino, Holzstr. 32

G ab lonz a. d. Ne i sse, Ĉeĥoslovakio, Bohemio. D :  S-ro Hermann Rtihlich, komerc
isto, Wassergasse 7a 

V D : S-ro D-ro Jostf Pontz, notaria kandidato, Gebirgsstrasse 4 i

H orrem  bei Kŭln, Germanio, Rhld. D :  S-ro Theo Jung, presisto-eldonisto, 
Hindenburgstrasse

H uskvarna , Svedio, SmSiand. D :  S-ro Svan Fransson, kontoristo, Berghem, Ebbes I

I I d rb i n , ĉ in io , M an turia . D :  S-ro Petr A . Pavlov, meteorologo. Meteorologia Stacio 
V D : S-ro V. M . V ito iinskij, M anĝuria Esperanto-societo, Railway C lub i

ĵ iĉ in , Ĉeĥoslovakio, Bohemio. D :  S-ro Franti(ek Sesdek, fervoja oficisto, Nov£ 
MS sto 52

V D : S-ino Emilie N a jm a n o j ,  edzino de fervojisto, Fiignerova 227. i

K arhu la , F innlando, Helita. D :  S-ro Edward Koivistoinen, kristalrafinisto

• Kaunas, Litovio. S-ino Em ilija Janiski, muzikprofesorino, Laisvĉs aleja 24
V D : S-ro Jozefo Joels, bibliotekisto, Viliamspolis Jurbarko g. 19 )

K ird ja ii, Bulgario. D ;  S-ro Vasil Tenĉev, taba k-eksporto, ĉe „Rudolt Halas14 !

Kovice, Ĉeĥoslovakio, Slovakio. D :  S-ro VAclav Haissinger, komandanto de Stata i 
policistaro. HlavnA ui. 1 1 6  

*YD : S-ro David, Kremer, korespondisto, K a lv irsk i 15

l\rat£au, r  ehoslovakio, Bohemio. D :  D-ro Karl Alexowsky, kuracisto, Ludwig- 
Thielgasse 55.

V D : S-ro Em st Pfohl, lignajisto, No. 97

La ig le , Franclando. Ome. D : S-ro Camille Martin, ekskampkuituristo, 20 Rue de 
la Madeleine.

Landshut, Germanio Nieder-Bayern. D :  S-ro Aloys Hubauer, komercisto, Mŭnchner 
i Stralie 20

V D : S-ro Anton Rohrbach, librovendejo, Jodoksgasse 591

L itom tN ce , Ĉeĥoslovakio, Bohemio. D :  S-ro Josef Zimmer, ta tk as is to  
V D : S-ro D-ro Rudolf Hiekcl, profesoro gimnazia, Mareschgasse 4

Makti, Hungario, Csanad nugve. S-ro Erdtts Ernrt, librotenisto, Szent Jtfnos ter 5 
V D : S-ro Aleksandro Kaneny, privatoficisto, DessewHy ter 17

M arseille , Franclando, Bouches du RhAne. D :  S-ro Henrv Isnard, (tatoficisto en 
la maristaro, 38 rue Thomas.

M ilano, Italio. D :  S-ro lppolito Pialti, instruisto, Corso Sempione 3-26 
V D : S-ro G iovanni lauz i, kontoscienculo, Bronzetti 38-33

Pa lm a de M allorca, Hispanio, Baleares. D :  S-ro Nicasio Terassa Pou, studento,
Piedad 20-2«

V D : S-ro Jose Salom Nadal, laboristo. Cam ino vecinal de Montana 28, Pla de 
Ne Tera

P e t r o jn ! ,  Rumanio. Trans. D :  S-ro A . Oliver, lignajisto, Str. N. Jorga 8, Butorgyar

R iga , Latvio. D :  S-ro I alivaldo Indra, Doganoficisto, K r ita n a  Barona iela 104. 
posta kaste 475 

V D : S-ro Edgaro Grot, jurnalisto, E lizabeth  iela 9 dz. 33

Roma, Italio. D :  S-ro Elio M igliorini, studento. V ia Alessandro Poerio 29 
V D :  S-ro Ermanno Filippi, fervoja librotenisto, Via Tagliamento 76

Shanghak, ĉ in io . D :  S-ro ĉen  Caŭ Jin, komercisto, K. 7 Bonne Road 
V D : S-ro Iĉio Sun, telegrafisto, K. 7 Boone Road

Sofia, Bulgario. D :  S-ro D im itr. Simeonov, 6 Septemvri I 
V D : S-ro Kiril P. Georgiev, 6 Septemvri I

Su ltanabad , Persio. D :  S ro Reza Taheri 
V D : S-ro Fazlola flan  Parvin, financisto 
D  por komercaj demandoj: V. Sarkisjan.

Si. Denis, Franclando, Seine. D :  S-ro Albert Germaine, instruisto, 9 Sijuare Thiara

Vratza, Bulgario. D :  S-ro Radoslav Kuzmanoff, distrikta inspektoro de labordon
antoj, UI. Knj«)avska 76 

V D : S-ro Georgi H. Georgiev, oficisto, UI. Sofronij IO

W arn*dorf, ĉeĥoslovakio. D : S-ro Franz Kaulich, oficisto, V II, 1904 
V D : S-ro Josef Flrnest Roch, (parkasa oficisto, H I, 388

W ichita, Usono, Kansas. D :  S-ro Warren G . Davis, lernanto, 6 1 1  South Hillsidc

W o lverham pt*n , Britlando, Staffordsh. D :  S-ro Frederic W illiam  Hipsley, civila 
ingeniero, Julita, O ld Fallings Lane

Z ittau , Germanio, Sachsen. D :  S-ro A li Akber Ehm , komercisto, Stephanstr. I I ,  I 
V D :  D-ro Richard Lindt, konstrukonsilisto, Moltkestr. I

En jenaj lokoj provizore ne plu estas delegitoj:
Batav ia , Java; Fohnsdor! bei Judenburg, Aŭstrio: Lu lea , Svedio; M alang, 

Java; M arc igny , Franclando; M ilton, Usono; Montceau Ies Minca, Franclando; 
M oravany, Ĉeĥoslovakio; Paris, 17-a kvartalo, Franclando; P unkaharju , F inn
lando , Rebais, Franc.; Bad Re ichenhafl, Germ.; Roye, Franc.; Sem ur en AuvoU , 
Franclando; Sevran , Franclando; W esthofen, Germanio.

Genfeve, IO Junio 1925. Hans Jakob

Direktoro de UEA.

Niaj mortintoj.

Kun sincera bedaŭro ni ricevis informon pri la morto de jenaj 
samideanoj. Al iliaj familioj ni sendas la esprimon de niaj 
respektplenaj kondolencoj.

F. de Casleljau, ingeniero, pioniro de nia movado en 
Avignon, prezidinto de tiea grupo, mortis 25. IV. post tre longa 
suferiga malsano.

Felicidad Zamora de Garcia, samideanino el Manila 
(Filipina insularo) forpasis en Barcelona 12. II. pro kruela cerba 
malsano, lasinte en funebra malgojo sian filinon Renĉe, kaj du 
fratinojn Maria kaj Rosalia.

Emilio Echepare pereis dum automobila katastrofo en 
Telde, Kanariaj insuloj.

Florence Stevens, 68-jara, en Welwyn Garden Citv, i i i  

estis varma subtenanto de nia movado, kaj patrino de S-ino
E. Edmonds kaj F-ino Stevens.

VVilliam Levvis, la pioniro de Esperanto en Manchester, 
mortis 69-jara la 31 marto.

Francisko Dan, urba oficisto en Szombathely, mortis 14. III. 
pro malsano akirita en la milito. Li estis fondinto, sekretario 
kaj kasisto de la loka grupo.
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a m u z o  h a j  S e r c o .
Ked.: Alessandro Mazzolino FANO, oia Monleoecchio, N-ro 32

(Marche, Italio).

Solvojn senpere ai la «upra aereto. — La nomoj de la solvintoj «sto» publikigataj.

Solvoj: 86 Mar-maro. — 87 Vino, ideo, nego, OOOO. — 

88 Ru-bri-ko, ko-man-di, di-man-ĉe, ĉe-va-la, la-cer-to, to-ni-ka, 

ka-me-lo. — 89 Vilago - Pekino. — 90 Lamuloj. — 91 ~ Sango 

de kapo. j Facila, kiel tiu de la ĉapo | ne estas ja la Sango de 

la kapo.

92. Geometria ludo.

Jen regula sesangulo A, 

kaj du aliaj regulaj ses

lateroj B, C, kies ĉiu havas 

surfacon kvaroblan je tiu 

de A:

LI ĉi tiuj 3 poligonoj 

faru nur unu regulan ses

angulon.

93. Sur Sankta Urbo.

I Vorteto kun signif’ nedifinita. | 

2, 6 Ruiniginta konstruaĵoresto. | 3, 7, 

9, IO = Astreto rondiranta Ĉirkau astro. 

I IO, l i ,  12, 13 De ui’ facile permes

anta ion | por si malplaĉa (kvankam 

povus ĝi | malhelpi tion) eco jen al vi. 

I 13 De moto jen duono. | 14, 12. 

15 Paskinsulo*) azia. | l i  - De 

Leopol’ en okcidento estas. | 10= De 

konsonanto nomo. | 9 Pronomon 

vidas vi. | 6, 7, 8 ~ Vestego de piedo. | 

I, 2, 3, 4, 5 De urbo nomo por kristanoj sankta.
*) ^ i^sk in su lo * : S® t i tiu laŭ mi proponinda vorto Sajnas netaŭga, oni Ugis 

la samsignifan nomon

13

1 14 12 <5|

li

To
_ _

(» 7 8 |

i-
2 3 4 I 5

A LU /VI ETLU D O J .

94. Poet’ antikva.

R V E  I □
Kvar el ĉi tiuj strekoj estas for | de sia loko por | prezenti 

nomon de I poet’ antikva fama.

95. Verkint’ kaj verko.

El deknau alumetoj vi faru | nomon de superulo itala | 

superulon alian gvidanta | en la mond’ pretermonda, kaj poste | 

el la sama aret' alumeta | aperigu la nomon de la | ĉefa verk' de 

I’ poet' aludita.

96. Verkint’ kaj verk’ ankoraŭ.

La personnomon kaj la familian | de poet’, romanisto, 

dramaturgo | fama de I’ franca lando vi kunmetu | el tridek 

eroj nun; aldonu poste | tri erojn por la nomon aperigi | de 

plej konata lia sociala | romano homarama.

97 Plenigota versajeto.

Bon** ’ kaj mal****jo.

Pri mal***** ’ farita estu ***to | 

farita el *a k*** I for •* me****!

•e **ra p****: | pri b'

SAKO
Gvidanto: Fr. Hdjek, Praha-Nusle, Pfemyslovo n4bf.3% . Ĉehos

Cion k io  koncernas Sekon, sendu senpere «I la gvidanto.

Problemo N-ro 146.

J  Dobrusky
(Ce*k£ dlohy Sachov^ 1887).

i b e d e f g h

Problemo N-ro 147.

E. Palkoska
(Tidskrifl Ifir Sthack 1904).

a b c d e f g h
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Blanko matas per la 2-a movo.

Problemo N-ro 148.

F. Wardener
(Bohemia 1903).

a b c d e f g h
r~

a b c d e f g h  

Blanko matas per la 2-a mov

Problemo N-ro 149.

Fr. HAjek
<Privo Lidu 1911). 

a b c d e f g h
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a b c d e f g h  

Blanko matas per la 2-a movo.

a b c d e f g h
t

Blanko matas per la 2-a movo.

El la kvar dumovaj problemoj estas Jn-ro 147 la plej valora laŭ idea^ v id
punkto, fti ricevis la unuan prezon en la konkuro de Tidskrift. Escepte 147, kiu 
estas minacproblemo, estas en la aliaj aplikita la blokado, do Blanko devas antare 
atendi la nigran movon ol povi ekzistigi la decidantan baton. »• 7

Dumova problemo estas la plej simpla artafo, kiun povas la ^akludo doni. 
Ĝ i disponigas sole du movojn, per kiuj estas necese esprimi tion multe, kiom nur 
eble. Tiu malabundeco je konstruaj lancoj malebligis preskaŭ la pluan evoluadon 
de la dumova problemo Nur per tro streĉita peno estas ankoraŭ eble pliriĉigi (i 
tiun fakon per novalo j laŭ la ekstera formo, dum  la interna enhavo de la problemo 
neniam plu povas fieri pri la individua originaleco. Nuntempe aperas malofte similaj 
dumovaj s im p la j) ,  kiel estas la supre ekzempligitaj, vidigantaj kvazau kiel kun 
fandita tutajo. La aŭtoro moderna devas penplene uzi ĉiun artifikeco!! kaj kom- 
plikadon por ricevi rezulton kun la neevitebla difektigo de Ja reguloj pri materiala 
ekonomiemo kaj pureco de la matoj.

Solooj de la problemoj:

N-ro 142: I. e4 — e5, Ĉf5 — g3, 2 . f 2 — g 3 m ;  Cf 5 — e3-K
2 . f 2 X e 3 m ;  ĉ f 5 X g 7 ,  2. f 2 — f4m;  Ĉ f5alie , f2 — f3m;  
ĉ g  I — h 3, 2. Cg 5 — f 3 m ; C g i  — e 2. 2. D e l  — h I m;
lauvole, 2. D e l — e 4 m

N-ro 143: I . D e l  — e l ,  R a l - b 2 ,  2. T c 3 - c 4 + , Rb2 -  b3,
3. D e l — c3 m; T f l X f 6. 2. Tc3 — c l ,  R a l - b 2  
3. D e l — c 3 m ;  D b l X c l ,  3. D e l X c l  m.

N-ro 144: I. Kg2 — f I, Rf4 — e4, 2. D f6 — d 6, K movas, 3. Kf I 
— d3m ;  Rf4 — g4, 2. D f6 — h 6, K movas, 3. Kf I — h3m.

N-ro 145: Pro la duasolvo estis necese korekti jene la problemon: 
Pe 7 starigu en e 6 kaj D h 8 metu sur h 5, sekvas la solvo
I. Pe6 — e 7, D c 2 X b 3 ,  2. Tc7 — c 6 -f, R d 6 - d 7 ,  3 e7- 
e 8 K + , Rd 7 X  d 8, 4. Tc6 — d 6 -f, R d 8 - c 8, 5. Ke8 -  

| d7-h  Re8 — d 8, 6 . Kd7 — c 6 + , R d K - c S ,  7 .Kc6  — b7-f 
| D b 3 X b 7 m ;  I. D h 8 — h5, D c 2 X d 3  nun sekvas la sama 

manovro finanta p^r 7. Ke 4 —  a 6 D d 3 X fl6 mato
t ti > * ■ 0 A vJv-»V, * C
J  '•t V  *  S '  •*, J L  ' — j  f  •  » ' * * * *  * /  ' V v "  t

Aloems gustaj solooj de la problemoj:
JOS, 130, 131 Bahmen Shidani. Teheran (Pers.): 134, 135. 136, 137 H . Sledi»*. 

Bremen; 138 S. Frantz, Paris; 137 gis 141 G. Meyer, Wien.

(justaj solvoj a lven in ta): Korespondo:
S-ro B. Shidani, Teheran. — La leteron enhavantan la rimarkoj pri la persa

t>7, 79 S-ro Be . igue  (Calais); 75, 77, 80, 82, 84, 85 C. Haitian (Stettin); i Sako mi danke rieevis. N-ro 108 estis notita en la oktobra numero pasintjare.
o*, 75, 77 Risiike Tsufi (Osaka, Japanio): 80, 82 S . Fram  (Paris). I Koran saluton F . H.
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R EK LA M O
MALLONGIGOJ: L =  letera. PK 
ilustritaj. PM — poŝtmarkoj. bil

ĉiuj landoj. Esp-ajo 
fotografejo, i>az.

ĉl. =  kun

poŝtkarto. PI — Doŝtkartoj 
poŝtmarko) sur bildflanko 

- Esperanlajo. fot-ajo — 
gazeto.

Atentigo!
La pei sonoj anonc«ntaj havas ia moralan devon respondi almenaŭ unufoje al ia 
rie»:vii •! peloj, klarigante Cu Ui deziras aŭ ne deziras daurigi la korespondadon. 
K iu ne respondas peton konlorman ai sia anonco, tiu malutilas al la internacia

korespondado per Esperanto.

Petoj kaj Proponoj
Internacia Komerco.

AdresSanĝo. Nova adreso de la hispana societo «Nova Sento*4: str. Wats-Ras 195, 
Barcelona.

M ungara j po&tmarkoj. M i voias vendi m ian belan hungaran poŝtmarko-kolekton 
(850 diversajn) ka) 70  0 tre bonajn hungarajn postmarkojn. Mi estas longajn 
jarojn pulmomalsana kaj ne povas labori, mi tre petas la esperantistojn kiu volas 
helpi m ian familion kaj povas doni 50 ~t>0 dolarojn (aŭ samvaloran), skribu tuj 
al JeniJ Gortfk, vicdelegito de UEA, Szombathely, Templomtĉr 5 (Hungario), kaj 
mi sendos tuj. •

K rom europano j! M i intersendas postmarkojn (bonajn) kaj poStkartojn ilustritajn 
el ciuj regionoj de mondo, vidu m ian grandan reklamon, ja n  M ik i. Praha-Nusle, 
urba Sparkaso, Kiegrovo nAm. 612, ĉeĥoslovakio.

T iVValnovaJ num ero) de ^Esperanto*. Mankas al ni marto, majo, julio, atigust. de 
la 1921. Sendu al Centra Oficejo de UEA (kun krajonnoto: por P. Stojan) kaj 
skribu pri dezirata rekompenco.

f*o<itmark ko lek tan to j! Postmarkojn ĉeĥoslovakajn kaj aliajn deziras interSangadi 
V ic ia  v SIA re k, Trutnov, Rosreggerova ui. 2, ĉeĥoslovakio

Punto j. S-ro A . Dupuis, teknikisto, 7, rue de Montenotte, Paris 17, deziras ricevi 
de eksterfrancaj samideanoj sciigojn pri puntoj, broda Joj kaj sim ilaj laboroj de 
virinoj, uzataj en eksterlando. Aĉetus plezure specimenojn kaj modelojn de naciaj 
produktejoj.

Suo-mod-albumo. Kiu povus sendi aŭ sciigi min pri tio, ke kie aperas Suo-modo- 
a I bu mo ? Tiun mi tre (atus posedi kaj ĉiam  aĉeti post gia apero. M i aŭdis, ke 
en Parizo aperas en Ĉiu monato, sed mi gis nun ne povis akiri nek ĝin nek gian 
adreson. M i volonte pagos ĉian lacigon. S-ro Antonio Khirer, faranto de lu- 
superpartoj kaj delegito de UEA, Nagyktirtts I ker. 47 a. Hungario (Pest. m.).

I ckn ika instruado . M i deziras korespondi kun ingenieroj aŭ konstrufaka! instru
istoj pri la arango de la teknika instruado ĉiugrada. D-ro Lindt, Uata instruisto, 
partoprenonto dc la XVII-a, Zittau, Moltkestr. I, Germanio.

Korespondado
Intersango de objektoj.

Aŭstralio.

Casi Perth. S-ro Patrick Leahy, 36 Royal Streci, West Australia, PI, L, kun ge- 
seriozuloj de tuta mondo.

Aŭstrio.

Kggenberg bei Graz. S-ro Gottfried Schwarz, instruisto, Allee 46, P i, L kun ok
cidenta Usono, Nord-Afriko, Sudano.

. ’ 9  • v  ' N  ^  f *  x  *  ** '  ’ •- * '“ •« -  ' •

Belgio.

Schaerbeck. S-ro V. Lamberts, arkitekto, 55 Av. Hamoir, PK, PM nur neuzitaj, 
sendas uzitajn kaj neuzitajn postmarkojn.

Brazilio.

Bahia. S-ro Luis Rosado, (tatoficisto, fraŭlo 24- jara, Str. Sao Rayraundo 60, PK, 
PI bfl kĉl. Korespondas kun gefraŭloj, precipe fra t in o j, pri geografio.

M ansfield Notis. 

NVansfield Notts.

VUmsfieid Notts.
kaj generado j.

M ansfie ld  Notts.
generalejo).

Britlando.% *V ' T - V

F-ino W. Beck, Princes Street. PI.

F-ino N. W itham, 32 Murray Street, PI.

S-ro Bernard Wass, 52 Woodhouse Road, pri bot-Su-fabrikado 

S-ro John Bagnan, 51 Woodhouse Road, pri dentistaferoj kaj

ĉeĥoslovakio .

Bcrnsdor! bei Trautenau. S-ro Ernst Ulrich, komerca oficisto kai delegito de UEA, 
L, P I kĉl.

B rno. S-ro O tmar L iska, studanto, Hutterŭv Rybnik ĉ. 3, PM.

C tieb. S-ro R. J. Kliĉ logas nun en Cheb, O kru in i tHda 30, Dvorni staveni I.

I>ux. S-ro Rudolf Weiss, Dux X. 549, PM.

jab lonec n. Jiz. S-ro Angelo Freund, P I, L kĉl. krom landoj kun ĉeĥoslovakio najbaraj.

jab lonec n. Jiz . S-ino Rŭ£ena FreundovA, PI, L kĉl. krom landoj kun ĉeĥo 
slovakio najbaraj.

jab lonec n. J fi. F-ino Jarda Kaprasovi, P I, L kĉi. krom landoj kun ĉeĥoslovakio 
najbaraj.

jab lonec n . Jiz. F-ino Fanca P a lo u iov i. poStofici&tino, P i. I. kĉl. krom landoj koi 
Ĉeĥoslovakio najbaraj.

JftM oM C n. Jiz. F-ino Elsa S tr in sk i, PI* L kĉl. krom landoj kun ĉeĥoslovakio 
najbara).

Jablonec n. Jiz. S-ro Marie Ŝ tdov i, PI, L kĉl krom lando; kun ĉeĥoslovakio najbaraj.

jab lonec n. Jiz. F-ino Marta ŝ te finov i. P I, L kĉl. krom landoj kun ĉeĥoslovakio 
na jbara j/

Jablonec n. Jiz. S-ro Bohum il Votoĉek, oficisto, P I, L kei. krom landoj kun Ĉeĥo
slovakio najbaraj.

Jtĉfn, S-ro Petr Jaroslav, staba kapitano, PM kĉl.

J lĉ ln . S-ro K udm a Frantiiek. str. de Hus 52, PK, L pri politiko, religio kĉl., ĉiam 
respondos.

J id a .  S-ro Frantiiek ŝ id e k , N. m. 52, PI bfl kĉl.

Konĉiny . po(to Jablonec n. Jiz. F-ino Marie Kobrovi, PI, L kĉl krom landoj kun 
Ĉeĥoslovakio najbaraj.

Kovice. S-ro Stanislav Zi n ek , Rae s in  vibo ui. 24, P I bfl, PM kĉl. krom Austrio* 
Hungario, Germanio, Rumanio. Ne sendas unua. nepre respondas.

I y*h n. L. 443. S-ro Zilenik Ŝtttka, kursestro petas korespondadon kun liaj lernantoj

NovA Lhota p. p. Velka u Veseli na Morava. S-ro Adolt bufera, parohestro, P I, I..

P /fb ram  111-41. S-ro l.adislav Bartŭnĉk. P I, PM, I. pri dekoracio, precipe kun 
drapistaj helpantoj kĉl., ĉiam tuj respondas.

Hok y t nice n. Jiz. I. F-ino Marie GemetovA, oficistino ĉe firmo Franz Haney, PI, 
L kĉl. krom landoj kun Ĉeĥoslovakio najbaraj.

S lavkov  u B rna. S-ro Miloslav< Nftroec. cukrovar, 24-jara oficisto de sukerfabrika 
ejo, PI, L kun usonaj kaj svisaj samideanoj, ankaŭ kun samideanino).

Finnlando.

O tava , Saha. F-ino Helmi Kiimppi, 18-jara, L, PK, PI kĉl.

Franclando.

D u lsbu rg  a . R, (Allemagne occuple). S-ro F. M oiuousin, kapitano, 14 e de ligna, 
, ^9 Cie. secteur posta! 9, Arm^e belge, P I, L pri ĉiuj temoj kĉl., certe respondos.

a * * j* 1 v

Germanio.

I ochum . S-ro Ernst Weiss, Mayerstr. 18, PK. PI bfl kĉl.

B reslau 13. S-ro Herbert P.* Se hungari, 17-jara junulo, Neudorfstr. 116, L, P I kun 
gesamaguloj kĉl. Respondos al Ĉiuj.

Dresden-N. 23. F-ino Johanna Btthmer. Trachenberger Str. 49, Eg., P i bfl kĉl.

Gr&ben Nr. 4 apud Striegau (Silezio). F-ino Editha Creutzmann, juna instruistino. 
P I, PM kci. kun seriozaj kolektantoj. Ne sendas unue t Malakceptas bagatelojn

Hcm ptcn (Aligita). S-ro Walther Schrank, P I ,  L, preferas ekstereŭropanojn.

Hispanio.

Barcelona. *Nova Sento41, Esperanta-societo, strato Wat-Ras 195, petas korespond
adon kun la kursanoj de la societo.

B ilbao  (Vizcaya). S-ro J. R. Sautua, Fonda de la Estrella, calle de Donna Maria 
Munoz, deziras interftangi lingvajn lecionojn kun francoj.

(ferona. F-ino Luisa Bargas, instruistino, Escola! Pias 2, nur kun seriozaj longe- 
daŭremaj korespondantoj.

Hungario.

I uda pesi. S-ro Nemethy Gyula, stud. fil., Mĉnesi u. I I  13, PI, L kun ekzotikaj 
esperantistoj pri agrogeologiaj demandoj (speciale pri salgrundoj).

lu d a p e s t V I. S-ro Dezstt K irily , V asv iry  Pil-utca 9. II. 18, gimnazia profesoro 
de gimnastiko, gvidanto de fako ĉe revuo „lfjus6gi Testnevcltfi*4 (junulara korp- 
eduko), L, fotoj sportinlormojn junularajn.

Budapest. F-ino Julia Beer, V I, Nagy jAnos-utca 6, li, korespondas france, ger
mane kaj esperante, L, PI kĉl.

B udapes t S-ro J. Sturm, V III, Madich-str. 4215, malnovajn metalmonojn kĉl., 
korespondas numologio, numismatiko.

HudapesL S-ro P. BalkAnyi, V I, Haj6s-u. 15, nur interlangas esperantajn glu
markojn kaj atitajn, ne korespondas.

Gyflr. S-ro Ludoviko Marich, Czuczor-Gergelyutca 3, P I bfl krom Aŭstrio, Ger
manio, Bulgario, Polio, ĉeĥoslovakio.

Na gy  k ti ros. S-ro Antonio Khirer, UEA-delegito, PM kaj monerojn el ĉiu j landoj. 
M ia nova adreso estas: Nagykttrtts I, ker. 47, Hungario (Pesi. m,).

Italio.

G enova. S-ro Bevegni, V ia M anuzio n. 7, PM kli., sendas rekomendite kaj garantias 

Potenza. S-ro G. Sambito, Piazza Trinito, PI, PM.

Potenza. S-ro I. Morlino, P iazza ! Prefeito™ 114, P I, L, PM el S. Marino kaj 
italaj kolonioj.

Suzzara  (Mantova). F-inoj D ino Vilfani kaj Tebe M ignini, du italinoj, deziras 
korespondi pri Ĉia temo kun Anglio, Latvio, Litovio. Belgio, Portugalo, Turkio. 
Rusio, kaj ekstereŭropaj samideanoj,

Japanlando.

Tanabe, K ii. S-ro Seitaro Macuha, P I, L kĉl.

Latvio.

R ig a . F-ino M. Pirkst, M. Nometun 7 dz. 15, PI. L.

R iga . S-ro Janis Grinbergs, Augustinesiela 12 dz. 44, PI, L.

R iga. F-ino A rv ida Reital, telegrafejo, P I, L, escepte OkcideneEuropo.

R iga . F-ino Helia Buivid, Ĉefa postejo, PI, L, escepte Okcidene Efi ropo.

R iga . S-ro Eduardo Karklins, ĉeia postejo, PI, L, escepte Okcidene Europo.



Eksportistoj!Fabrikistoj I

Komisiisto :: Reprezentanto

akceptas ĉiuj reprezentadoj
de diversaj komercajoj 
kaj de diversaj landoj.

Adreso:

E- Palma b. 4, Santiago de Cuba.

Belegaj saketoj el vera

M arokena ledo
N-ro I kaj 2: po unu ekzemplero 9 Fr. sv.

3: Portofolio 5 „ „

C H A R L E S  T H O L L E T ,  Kfinilra, Maroko .

jus elvenis

Esperantaj versoj de Ernst Kliemke 

Muziko de Max Rohlee

Eldonita de

Crescendo Theater-Verlag G. m. b. H., Berlin

Por unu voĉo kaj piano 1.50 RM 

„ salon-orkestro . . 0.90 „

„ v io lo n o ....................0.20 „

Revendistoj ricevas la kutiman rabaton.

ĉ i  tiu internacia dancokanto kun siaj bela melodio kaj 

gaja teksto estu kantata kaj ludata en tuta Esperantujo! 

Ĝi estas ankau bonega propagandilo por Esperanto!

Sola vendejo por Esperantujo:

Unu el m ultaj jugoj kaj rekomendoj:

Viaj saketoj esias efektive tre belaj kaj la prezo malalta

Direktoro de UEA.

Ĉu vi jam abonis?

monata gazeto esperanta.
„Oomoto“ estas la nova spirita movado, kiu celas venigi 
la mondon morale unuigitan per Dia gvido plena je amo, 
kaj decide kompletigi la reformon kaj rekonstruon de la

mondo.
En ĉiu numero de la gazeto aperas la tradukaĵoj de la 
rakonto el la Spirita Mondo elparolita de S-ro Onisabra

Deguĉi: «Diaj Vortoj1*, 

jarabono: Jeno 2.40, Sv. Fr. 4.80 kaj ĉiu egalvaloro.
(Sendu per poŝtmandato.)

■■F" Senpagan specimenon petu de la Oficejo. “• O

Oomoto Propaganda Oficejo
Ajabe, Japanlando.

BERLIN SW 61, Wilmsstrasse 5

128 (32)

Ekkonu Italion!
llustrita ! G v id lib ro !:

Ignacio  L. IO, T reatino L. 4, Rim ini L. 2, Bologna L, i, Terni L. L 
G ram atiko  de Ita la L ingvo  per Esperanto L. 15 

Vortaro Ita la  — Esperanta (Meazzini) L. 5.50 
Vortaro E s p e r a n ta - ita la  (Meazzini) L. 3 

lta la ! Rakonto! (De Am iris) L. 3.50 
De Apenlno| ftis A ndo j (De A m ie » ) L. 3 

S ak ludado  (Giaco&a) L. 3 
C ava lle r ia  Rusticana (Verga) L. 3 

Pri la devo) de I ’ hom oj (PelHco^ L. 3.50 
La pesto en M ilano dum  1630 (M anzoni) L. 2 

Anekdoto) p ri Dante L. 0.5o 
V ivo  de S . F ranc isko  el Assis! (Caroli») L. 3.50 

Tra la  F ranc iskana urbo  Asslsl L. 2.50 
Ita la Esperanta Revuo (monataj jarab. L. 15

Eid. A. P fi OL ET-S. Vilo al fagliamenlo (italio!

Eldonistoj,
sendu al r n i

po du ekzemplerojn de viaj novaj eldonajoj, se vi volas, ke mi

perradie
recenzu ilin. — Ricevitajn verkojn mi

recenzos
ĉiun unuan dimanĉon de I’ monato, posttagmeze je la 3.15 (MET) 
sur ondo 395 (Hamburg).

R a r i  M ln o r , L. K., H a m b u rg  (G erm .), H a lle rs tr . 4.

★
★
★
★

Gestudentoj
ĉeestantaj universitatajn kursojn 

S-ino Petit, del. de UEA,
35 Chabot-Charmy, DIJON, Franclando

instruas francan lingvon 
per Esperanto.

★
★
★
★

Jus a p e r i s :  I J u s  a p e r i s :

BULGARA A N T O L O G IO
a m p le k s a ( p i l W  k a j  p o e z io ) I n s t r u p le n a

250 pagoj kun portretoj, enhavanta la plej karakterizajn verkojn de 40 geverkistoj.

Kontraa 5 sv. Ir. aŭ egalvaloro sendas

I v a n  H. B re s ta n o !! ,  P ird o rp , B u lg a r in o .

Esperanto-Prcsejo Magdeburg.


